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XXIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM                                                                                        2013. JANUÁR

                   Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. 
november 27-i nyilvános, valamint december 6-i rendkívüli nyilvános 
ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2012. november 27-i nyilvános ülésén az alábbi ha-
tározatokat hozta:
● Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 
● Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének 
háromnegyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót. 
● Elfogadta a 2013. évi költségvetési koncepciót. 
● Elfogadta a Képviselő-testület a 2013. évi munkatervét.
● Felülvizsgálta a bölcsődés és óvodás gyermekek, az általános iskolai 
tanulók, valamint időskorúak étkeztetésében alkalmazott nyersanyag 
és rezsiköltség díját a konyhát üzemeltető vállalkozóval között szerződés 
alapján és meghatározta annak mértékét 2013. január 1. napjától 
kezdődően. 
● Megállapította az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2013. 
január 1-től érvényes bérleti díját, továbbá az állati hulladékgyűjtő udvar 
jövő évtől hatályos fenntartási hozzájárulását.
● Hozzájárult a Szabadság téri presszó előtt terasz építéséhez.
● Csákvár település szennyvíztisztító telepen keletkező iszap elhelyezé-
sével kapcsolatban felkérte a Polgármesteri Hivatalt a helyi nagygazdák 
levélben történő megkeresésére, illetve felkérte a polgármestert, jelezze 
a Fejérvíz Zrt-nek, hogy a fölösiszap elhelyezésének megoldása folyamat-
ban van.
● Döntött a 2013. évre tervezett önkormányzati rendezvényekről, melyek 
fedezetére 3 millió Ft-ot különít el a jövő évi költségvetésben.
● Módosította a háziorvosokkal és a fogorvosokkal fennálló feladat-ellá-
tási szerződést jogszabályváltozás miatt.
● Döntött lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról.
● Engedélyezte, hogy egy fő karbantartó munkavállaló továbbfoglalkozta-
tását határozatlan időtartamra a Községgazdálkodási Irodán.

A képviselő-testület 2012. november 27-i nyilvános ülésén alkotott 
rendeleteiről külön tájékoztatót olvashatnak.

A képviselő-testület 2012. december 6-i rendkívüli nyilvános ülésén – 
melyet Bodmér Község Önkormányzata, valamint Vértesboglár Község 
Önkormányzata Képviselő-testületeivel együttesen tartott - az alábbi 
határozatokat hozta: 

● Döntött a „Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
működtetésére” vonatkozó Megállapodás megkötéséről, Csákvár Nagy-
község Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról, vala-
mint az önkormányzati hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
● Döntött a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról.
● Döntött a „Csákvári Önkormányzati Társulás létrehozására” vonatkozó 
Megállapodás megkötéséről. 

A képviselő-testület 2012. december 6-i rendkívüli nyilvános ülésén az 
alábbi rendeletet alkotta:  
● Elfogadta a „Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők egyéb juttatásairól” szóló 30/2012.(XII.17.) rendeletét. 

A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a Floriana 
Könyvtárban nyitvatartási időben,valamint az önkormányzat honlapján 
megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampolgár részt 
vehet. A testület soron következő rendes nyilvános ülését 2013. január 29-
én 15.00 órai kezdettel tartja. Január 28-án 17:00 órától a Házasságkötő 
teremben közmeghallgatást tart a képviselő-testület, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel vár.
Tájékoztató Csákvár Nagyközség Önkormányzata 2012. november 27-i 
ülésén elfogadott rendeleteiről
1./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülte „a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési dí-
jainak megállapításáról” szóló 8/2012. /IV.1./ rendeletének módosítása 
értelmében a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési 
díjak mértéke 2013. január 1-től gyermekek napközbeni ellátása esetén:
a) napközi otthonos óvodában:   288,-Ft+ÁFA/nap

b) általános iskolai menzai ellátásban:                  344,-Ft+ÁFA/nap
c) általános iskolai napközi otthonos ellátásban:   546,-Ft+ÁFA/nap
d) bölcsődében:
    ● a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 330,-Ft+ÁFA/nap
   ● a gyermekgondozás intézményi térítési díja:   145,-Ft+ÁFA/nap
2./ A Képviselő-testület „a személyes gondoskodást nyújtó ellátások in-
tézményi térítési díjáról” szóló 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rende-
letének módosítása értelmében a személyes gondoskodásért fizetendő 
intézményi térítési díjak mértéke 2013. január 1-től:
a)  Az étkeztetés intézményi térítési díja: 535,-Ft+ÁFA naponta adagonként
b)  Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 210,-Ft óránként (étkez-
tetés nélkül)
c)  Nappali ellátás (idősek klubja) intézményi térítési díja:  
   ● étkezéssel:    543,-Ft+ÁFA/nap
   ● étkezés nélkül:    10,-Ft/nap
d) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Idősek Otthona)
     esetében intézményi térítési díj: 2.900,-Ft naponta
    87.000,-Ft havonta
3./ A Képviselő-testület „az önkormányzati lakások bérleti díjáról” szóló 
17/2011.(VIII.1.) számú rendeletének 3.§ (1) bekezdését – mely a bérleti 
díjakat tartalmazza - az alábbiak szerint módosította 2013. január 1-i ha-
tállyal:
A lakbér mértéke:
                komfortos lakás esetén: minimum         385,- Ft/m2,
                                                           de minimum    20.800,- Ft/hó
                komfort nélküli lakás esetén minimum  72,- Ft/m2
4./ A Képviselő-testület „a közterületek rendeltetésüktől eltérő 
használatáról” szóló 12/2011.(V.1.) számú rendeletének 12.§-át – mely a 
közterület használati díjakat tartalmazza - az alábbiak szerint módosította 
2013. január 1-i hatállyal:

Megnevezés 2013. év

1. A közterületbe benyúló hirdető berendezés, infor-
mációs tábla, transzparens

750.- Ft/hó

2. Üzletek előtti közterület árusítás céljára 350.- Ft/m2/hó

3. Vendéglátó ipari előkert 350.- Ft/m2/hó 

4. Árusító pavilon 650.- Ft/m2/hó

5. Árusító automata, egyéb árusító berendezés 2.700 Ft/m2/
nap

6.a Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevéke-
nység, mozgóárusítás heti egy alkalommal történő 

árusítás

15.000.- Ft/hó

6.b Heti kettő alkalommal 30.000.- Ft/hó

6.c Heti három vagy több alkalommal 45.000.- Ft/hó

7. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag 
kihelyezése, építési munkaterület létesítése

190.- Ft/m2/nap 

8. Közterületen bármilyen jármű (járműszerelvény) 
tárolása

4.330,-Ft/db/hó

9. Mutatványos tevékenység 630.- Ft/m2/nap

10. Kiállítás, technikai bemutató, vásár, sport- és 
kulturális rendezvény közhasználati cikkek, könyvek, 

népművészeti termékek  árusítása

245,- Ft/m2/nap

11. Egyéb cikkek árusítása 490.- Ft/m2/nap

12. Vendéglátás 615.-Ft/m2/nap

5./ A Képviselő-testület „a tiltott, közösségellenes magatartások sza-
bályozásáról” szóló 23/2012. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét 2012. 
december 10. napjával hatályon kívül helyezte. Ennek indoka az, hogy az 
Alkotmánybíróság megsemmisítette a „Magyarország helyi önkormány-
zatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51.§ (4) bekezdését, valamint 
143.§ (4) bekezdésének e) pontját, melyek felhatalmazást adtak az önkor-
mányzatok képviselő-testületeinek tiltott, közösségellenes magatartások 
szabályozására                                                                   Nagyné John Ágnes 

önkormányzati irodavezető

Csákvári Önkormányzat beszámolója



Polgármesteri hivatal tájékoztatói
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Bodméri Önkormányzat beszámolója

                   Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2012.  november 28-án megtartott üléséről.
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamit a 
két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató. 
a, A polgármester ismertette a képviselő testülettel azt a levelet melyet a 
6.-dik osztályos szülők írtak a Vértesboglári Iskola Igazgató asszonyának. 
Tájékozatott arról is hogy egy gyermek bántalmazása kapcsán Vértesbog-
lár Önkormányzatának Képviselő-testülete vizsgálatot kezdeményezett. 
Az iskolai szavaló verseny nagyon színvonalas volt a pedagógusok helyt 
álltak, szépen felkészítették a gyerekeket. 
b, A Fejér víztől kaptunk írásos megkeresést arra vonatkozóan hogy a 
vízi közmű vagyon 2013. január 1.-től átszáll az önkormányzatokra, dön-
tenünk kell arról milyen formában üzemeltessük tovább.
c, A Vértes Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete dec. 31-
el megszűnik feladatát a Bicskei Polgármesteri Hivatal látja el előre 
láthatólag 2013. júniusig. 
d, A GYEMSZI-től kaptunk értesítést a szakorvosi ellátással kapcsolatban 
reméljük elfogadják a kérelmünket és visszakerülünk a Székesfehérvári 
kórház szakrendeléséhez.
2. Tájékozató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyed-
éves végrehajtásáról. A takarékos gazdálkodásnak valamint annak hogy 
a polgármester az alpolgármester asszony és a képviselők nem vesznek 
fel tiszteletdíjat Önkormányzatunk jó anyagi helyzetben van. Jelentős sza-
bad pénzeszközökkel rendelkezünk, melyet 2013. tavaszától kezdődően a 
település úthálózatának a felújítására fogjuk fordítani.
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megvita-
tása és elfogadása. A 2013. évi költségvetés kidolgozásánál a képviselő 
testület az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátását 
jelöli meg feladatul. Ezen kívül a közutak felújítására 10 millió forintot 
különít el. 
4. idősek karácsonyi ajándékozása ünnepség szervezése. Bodmér 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen állandó 
lakóhellyel rendelkező 60 éven felüli lakosait karácsonyi ajándék címén 
személyenként egyszeri 5000 forint összegű támogatásban részesíti. A 
gyermekvédelmi rendelet alapján szintén 5000 forint támogatást kapnak 
a 0-18 éves gyerekek is.
5. Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról tájékoztatás. A 
december 6.-ai együttes ülésről szóló tájékozató Csákvár beszámolójában 
olvasható.
a, Tiltott közösség ellenes magatartásról szóló rendelet visszavonása. Az 
Alkotmány bíróság alaptörvény-ellenessé nyilvánította a helyi Önkor-
mányzatokról szóló törvény azon rendelkezését, mely lehetőséget adott 
az Önkormányzatoknak a rendelet alkotásra ezért kellet visszavonni. 
A Képviselő-testület jegyzőkönyvei megtekinthetők a település honlapján 
illetve a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben. 
A Képviselő-testületi ülések nyilvánosak melyre minden érdeklődő állam-
polgárt hívunk és várunk. A testület soron következő ülését 2013. januári 
30-án 15:30 órai kezdettel tartja.

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Várossá nyilVánítás
Az önkormányzat az idei évben is benyújtja településünk várossá nyilvání-
tásra vonatkozó pályázatát.
Mint ismeretes, eddig öt alkalommal nyújtotta be Csákvár a várossá 
nyilvánítási kérelmet. Az utóbbi két évben – vagyis a 2010.októberétől 
induló önkormányzati ciklusban - nem bírálták el a pályázatokat, mivel 
a közigazgatási átalakítások folyamatban voltak. Ebben a ciklusban még 
egyetlen pályázó sem kapott városi rangot.
2013.január 1-jével a közigazgatási reform lezárult, tehát az idei pályáza-
tok várhatóan elbírálásra kerülnek. Ahogyan tavaly is, úgy az idei évben is 
helyben íródik a várossá nyilvánítási tanulmány, így több százezer forintot 
takarít meg az önkormányzat ahhoz képest, mintha pályázatírót bízna 
meg a feladattal.
A várossá nyilvánítás feltételeinek Csákvár továbbra is megfelel infra-
struktúra, intézményrendszer és szolgáltatási ellátottság szempontjából 
is. Reméljük, hogy a 2013-ban végül sikerül elérni a várossá nyilvánítást. 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

KilenC ÖnKormányzat társult 
CsáKVár KÖzPonttal

2012.december 17-e jeles nap volt településünk életében, ekkor alakult 
meg ugyanis a Csákvári Önkormányzati Társulás. A több célt ellátó társu-
lást kilenc település alkotja: Pátka, Újbarok, Szár, Vértesboglár, Bodmér, 
Gánt, Zámoly, Csákberény és Csákvár. A társulás elnöke Csákvár pol-
gármestere lett, alelnökévé Csákberény polgármesterét választották. A 
társulás fő célja az új önkormányzati társulási jogszabályoknak történő 
megfelelés biztosításával meglévő társulásaink átalakítása, és lehetőség 
szerint szorosabb együttműködés kialakítása. Januártól tehát önkormány-
zati társulás központjaként is működik a közös önkormányzati hivatal.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Polgármesteri hivatal tájékoztatói

Nagy összegű öNkormáNyzati 
működési támogatás

Az önkormányzati működési támogatásra vonatkozó pályázaton Csákvár 
Önkormányzata 13.900.000 Ft működési támogatást nyert. Nagy szüksé-
günk volt erre az összegre, mivel a legnagyobb adózóink egyike egy új 
törvény nyomán vállalkozásának jelentős részét kényszerült megszüntet-
ni. Ez igen jelentős összegű adókiesést jelentett településünknek 2012-
ben. A jelenlegi gazdasági előrejelzések szerint 2013-ban sokkal kevesebb 
iparűzési adóbevétellel számolhatunk. A képviselő-testület a továbbiak-
ban is Csákvár valamennyi önkormányzati intézményének változatlan 
működtetésére törekszik a nehéz anyagi helyzet ellenére is.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Új hulladékszállítási szolgáltató 
CsáKVáron

2012.december 31-én lejárt az AVE Tatabánya Zrt. és Csákvár Önkor-
mányzata között kötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés. A 
képviselő-testület kiírta a közbeszerzési pályázatot, amely eredménytel-
en lett, mivel a hulladékszállítási szolgáltatók nem a kiírás szerint adták be 
árajánlatukat. A képviselő-testület újra ki fogja írni az e közszolgáltatásra 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást, azonban addig is bizto-
sítani kell ezt a közszolgáltatást.
Az eredménytelen közbeszerzési eljárás során a  legjobb ajánlatot a 
székesfehérvári Depónia Kft. adta.  Megkerestük a korábbi szolgáltatót: 
az AVE Tatabánya Zrt-t, valamint a novemberi közbeszerzés legjobb 
ajánlattevőjét a Depónia Kft-t is, hogy ideiglenesen, a következő köz-
beszerzés befejezéséig milyen  díjért vállalnák a szolgáltatást. Az AVE 
Tatabánya úgy nyilatkozott, hogy a 2012.évi szolgáltatási díj 4,2%-kal 
történő emelésével vállalja. A Depónia Kft. a közbeszerzési eljárásban tett 
ajánlatát tartotta.
A szemétszállítási szolgáltatási díj a két szolgáltatónál az alábbiak szerint 
alakul:
     50 l-es edény   110 l-es edény
AVE Tatabánya Zrt.    2.875 Ft    5.900 Ft
Depónia Kft.    2.510 Ft    5.525 Ft

Mindezek alapján a képviselő-testület a Depónia Kft-vel történő ideig-
lenes szolgáltatási szerződéskötésre hatalmazta fel a polgármestert, 
mivel szolgáltatási díjai kedvezőbbek az AVE Tatabánya Zrt. által ajánlott 
díjnál. 
A szemeteszsák ára szintén olcsóbb lett: 260 Ft + ÁFA (a 2012.évi 281 Ft 
+ ÁFA helyett).
A szolgáltatónak nem kell új szerződést kötnie a háztartásokkal, a hul-
ladékszállítási szolgáltatás végzését kiszámlázza az ingatlanok tulajdono-
sainak az eddig megszokottak szerint. Ezek a díjak az újabb közbeszerzés 
eredményhirdetéséig érvényesek.
A környező településeken (pl. Gánton, Zámolyon, Csákberényben) szin-
tén lezajlottak a közbeszerzések, melyek eredményesen zárultak, és min-
degyik településen a tavalyinál jóval drágább lett a szemétszállítás. 
Kérjük, hogy a szolgáltató váltásra tekintettel lehetőség szerint péntek-
enként legkésőbb reggel 6-ra tegye ki mindenki a szemetes edényt az 
utcára, mivel a két szolgáltató várhatóan eltérő útvonalon járja végig 
településünket. Akinek a szolgáltatás lebonyolításával kapcsolatban ész-
revétele van, hívja fel a polgármestert (06-20-291-5632).

                        Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester



gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
november 20-án Tóth Luca az Gánti útra.

IsTeN HozTA A KIs JÖVeVéNyT CsÁKVÁRoN!
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intézményi hírek - esterházy iskola

Januári orVosi ügyelet
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
7., 14., 21., 28.      dr. Wiesler Ferenc
4., 5., 6., 8., 15., 25., 26., 27., 29.   dr. Nagy István
11., 12., 13., 16., 22., 31.   dr. Kovács László
2., 9., 18., 19., 20., 23., 30.                      dr. zsigmond László
1., 3., 10., 17., 24., febr. 1., 2., 3.                               dr. Gerstner Péter

orvosi ügyelet telefonszáma: 22/354-269

közérdekű felhívások, tájékoztatók

„Fuss, hogy léPhesseN!” 
Jótékonysági futóverseny a fogyatékkal élő gyermekek megsegítésére. 

Civil kezdeményezésre 2013. április 20-án szombaton egész napos jó-
tékonysági szabadidős sportrendezvényt szervezünk Csákváron, a Vér-
tes szívében.

A rendezvény háziasszonya Barabás éva,
az sos-Gyermekfalu nagykövete,

az RTL Klub népszerű műsorvezetője.
Rendezvény célja: 
Elsődleges célunk az, hogy a fogyatékkal élő embertársaink minden-
napi gondjait, problémáit megismertessük és elfogadtassuk a többségi 
társadalommal. A fogyatékkal élő emberek ugyanis itt élnek köztünk, 
életük ugyanolyan hasznos és értékes, mint a miénk. Éppen ezért fon-
tos, hogy ismerjük meg és fogadjuk el egymást, mert a társadalom at-
tól egész, ha az egyének különbségeit befogadja. Másodlagos célunk a 
szabadidő- és tömegsport népszerűsítése, tömegbázisának növelése a 
fiatalok és az idősek körében egyaránt.
A futóverseny nevezési díjaiból és a helyben befolyt adományokból a 
Csákváron és körzetében élő bármely fogyatékossággal élő gyermeket 
nevelő családoknak segítséget, támogatást kívánunk nyújtani. 
Az egész napos rendezvényt ajánljuk azoknak, akiket a futás szeretete 
ösztönöz, és mindazoknak, akik részesei szeretnének lenni ennek a 
nagyszerű összefogásnak. Töltsenek el velünk egy programokban gazdag 
napot, ahol:
● bemutatkozási lehetőséget kapnak a megyében működő amatőr sport-
egyesületek, 
● egészség sátrunkban különböző vizsgálatok elvégzésével ellenőrizhetik 
egészségi állapotukat, 
● orvosi tanácsadást kaphatnak,
● a gyerekek kipróbálhatnak különböző sporteszközöket, közelebb kerül-
hetnek egy-egy sportág megismeréséhez
● egész napos programokat biztosítunk kicsiknek és nagyoknak a színpa-
don, és a versenyközpontban egyaránt.

Bővebb információt olvashat honlapunkon: www.fusshogylephessen.hu 
Kapcsoltba léphet velünk a következő elérhetőségek valamelyikén:
iszkadi.erika@fusshogylephessen.hu, 06 70/9330-424 illetve
szabo.katalin@fusshogylephessen.hu.                                     

VersenyeinK 
Az én Mátyás-mesém című rajzpályázaton 
 400 pályamunka közül, az 5. osztályosok versenyében 2. he-
lyezést ért el Hegyessy Luca 5.c 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Veszprém és Fejér megyei döntőjében 
Veszprémben
 4. évfolyamon 3. helyezést értek el a Tudorkák csapat tagjai: 
Izmindi Izsák, Magasi Botond, Mészáros Kornélia, Tamás Kinga 4.a
 6. évfolyamon 2. helyezést értek el a „Masnis pandák”:
                  Páll Alexa, szajkó Milda, Tamás Dóra, Varga Dominika 6.c
 8. évfolyamon 2. helyezést értek el az „Ekét érő térkövek”.
A csapat tagjai: Galamb emese, Izmindi Iringó Locker Dávid, Tamás Anna 
8.a
Iskolánk ezen csapatai Fejér megye legjobbjai voltak. Csak veszprémi isko-
lák diákjai előzték meg őket.
A nyolcadikosok az ország legjobb 20 csapata közé jutva képviselték isko-
lánkat az országos döntőben.
Bolyai anyanyelvi verseny országos döntőjében Tatán
 8. évfolyamon 3. helyezést értek el az „Ekét érő térkövek”.
A csapat tagjai: Galamb emese, Izmindi Iringó Locker Dávid, Tamás Anna 
8.a
Területi szépkiejtési- és olvasó versenyen
 4. évfolyamosok között:  1. Tamás Kinga 4.a
     2. Izmindi Izsák  4.a, aki Csákvár 
polgármesterének különdíját is megkapta.
VII. Megyei Rézfúvós versenyen
 arany minősítést kapott Majtán Márton 5.b

Arany János magyarverseny országos döntőjében Budapesten
 6. évfolyamosok között  4. szajkó Milda 6.c
    6. Tamás Dóra 6.c
 7. évfolyamosok között 7. szauer Adrienn 7.a
 8. évfolyamosok között 5. Tamás Anna 8.a
Megyei Asztelitenisz Diákolimpián Dunaújvárosban
 II. korcsoportban a fiúk között 3. lett Tyeklár Márk 4.b
              lányok között 3. Jankus Dóra 4.b

a CsáKVári isKola siKere
2012. december 8-án, szombaton rendezték meg a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny országos döntőjét Tatán. Ezt a versenyt hét éve szervezik, 
s ezidő alatt Fejér megyei csapat általános iskolai kategóriában még soha 
nem jutott el a döntő szóbeli fordulójáig.
Idén a nyolcadik osztályosok általános iskolai kategóriájában 423 csa-
pat indult 15 körzetben. A csákvári Gróf Esterházy Móric Általános Is-
kola a Fejér és Veszprém megyei körzetben induló 30 csapat közül jutott 
tovább. Az országos döntőn ebben a kategóriában 19 csapat versenyzett. 
Az írásbeli forduló után évfolyamonként az első hat helyen álló csapat 
jutott tovább a szóbeli fordulóra, ahol két feladat megoldását kellett a 
zsűri előtt ismertetni, ezt követően a csapatok egy szabadon választott 
négyperces műsort adtak elő. A csákváriak Kosztolányi Dezső: Mostan 
színes tintákról álmodom című versét és annak divatra és a sportra átírt 
változatait mutatták be különböző televíziós csatornák szellemében.
Nagy izgalommal várták a színvonalas előadásokkal kísért eredményhir-
detést. Boldogan vették át Tata város polgármesterétől az oklevelet és a 
könyvjutalmat. A legnagyobb élményt az adta nekik, hogy népviseletbe 
öltözött lány párnán hozta a harmadik helyért járó bronzérmeket. Az 
első helyezést Szentes, a másodikat Debrecen városok csapatai nyerték. 
A csákvári gyerekeknek ugyanannyi pontjuk lett, mint a második helye-
zettnek, de a versenykiírásnak megfelelően az írásbeli feladatsor jobb 
megoldás dönt az ilyen esetben.
A 420 csapatot maguk mögé utasító csákvári tanulók Galamb Emese, 
Izmindi Iringó, Locker Dávid, Tamás Anna, felkészítő tanáruk Némediné 
Varga Judit.

Bursa HungariCa
ösztöNdíj-Pályázat

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Humánerőforrások-Bizottsága 2012. 
december 12-én megtartott zárt ülésén átruházott hatáskörben döntött 
a 2013. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázatról. Az idén összesen 8 
db. „A” típusú és 2 db. „B” típusú pályázat érkezett az önkormányzathoz, 
melyből az Önkormányzat 6 fő „A” típusú és 1 fő „B” típusú pályázót ré-
szesít ösztöndíjban 5.000,-Ft/fő/hónap mértékben.  Három pályázó elu-
tasítására azért került sor, mert családjában az egy főre eső jövedelem 
meghaladta a Képviselő-testület által meghatározott mértéket.

Jankyné Kővári Csilla
Humánerőforrások Bizottsága elnöke

Polgármesteri hivatal tájékoztatói
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aPróhirdetés

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása hétvégén is.   
Szabó 06-70/548-1602

HírmondóCsákvári -Bodméri

Kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.

Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674

E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: január 20.

intézményi hírek - tersztyánszky sportközpont

AszTALITeNIsz
NB II. eredmények 
Publo Csákvár TC – Hévíz SK    10:8
Tatabányai ASE - Publo Csákvár TC  4:14
Esztergom ASE - Publo Csákvár TC  9:9
Publo Csákvár TC – KSI   13:5
Pestújhely - Publo Csákvár TC  8:10
Publo Csákvár TC – Erzsébeti Hajós DSE 13:5

A csapat az őszi idény végén a 2. helyen áll. Molnár János 100%-os 
teljesítménnyel (36mérk/36győz.)az egyetlen az összes NB-s játékosok 
közül, aki veretlen maradt!

Megyei I. oszt. eredmények
Publo Csákvár TC II. – Szondi SE  9:9
Publo Csákvár TC II.  DASE III.  9:9
Publo Csákvár TC II. – Polgárdi IV.  15:3
Publo Csákvár TC II. – Dunaújvárosi Főiskola II. 11:7
Publo Csákvár TC II. – Bicskei SZSE  11:7
Publo Csákvár TC II. – Móri SE  11:7

A csapat az őszi idény végén a 2. helyen áll.

egyéni: 

Csada zsuzsa megyei középiskolás diákolimpián 1. helyezést ért el.
Fülöp zsombor a dunaújvárosi regionális versenyen újonc kategóriában 
1. helyezést, serdülő kategóriában 2. helyezést ért el.
Megyei általános iskolások diákolimpiáján Jankus Dóra 3. helyezést, 
Tyeklár Márk 3. helyezést ért el!
Az egyéni versenyzők felkészítő edzője: Nádori László

KÖszÖnetnyilVánítás

“Nem múlnak ők el, kik szívünkben 
élnek, Hiába szállnak árnyak, ál-
mok, évek.” 
Köszönetünket fejezzük ki Minda-
zoknak, akik Horváth Imréné Ida 
nénit utolsó útjára elkísérték. 

Gyászoló család

2013. február 18-án, 19-én 30-án 
18.30 órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-016 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

lehet.

tV, iNterNet és teleFoN
a káBelsat-2000 kFt-tŐl!!!

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELŐFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, EGY ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BeléPési díj: 0 Ft
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 3360 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4010 Ft-tól

Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötő (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

Központhoz közeli, csendes helyen 
lévő, összközműves (víz, szennyvíz, 
gáz 2x3 fázisú villany, ásott kút) épí-
tési telek eladó. Irányár 4,5 millió
Érd.: 0620/9278-720

intézményi hírek - Floriana Könyvtár

KÖnyVVásár
A könyvtár folyamatos könyvvásárt tart leselejtezett és fölöspél-
dányaiból. A kiadványok ára egységesen 50 Ft/ db. A több száz könyvből 
nyitvatartási időben a kézikönyvtárban lehet válogatni, amíg el nem fo-
gy-nak.  Reméljük, sokan találnak majd közöttük számukra értékes „kin-
cseket”.

Könyvújdonságainkból
Hamvas Béla: Scientia sacra  I. II. III.
Zalán Tibor: Királylányok könyve
John Bowker: A világ vallásai
Somogyi Győző: A szabadságharc katonái
                               Magyar hadizászlók
Senoussi:  Fiúnak lenni csúcs
Grossetéte: Lánynak lenni csúcs

SebéSzeti
magánrendeléS

Dr. szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár egészségház
Rendelési idő: péntek 8 -10 óra

Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387

(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzul-
táció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt 
köröm, bőrkeményedés, zsírmirigy, verej-
tékmirigy, bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
•Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellá-
tása

Ez az ön 
hirdEtésénEk 

hElyE

FelHíVás szennyVíziszaP 
elhelyezési lehetŐségre

Tisztelt Mezőgazdasági Vállalkozók!
Csákvár szennyvíztisztító telepének szolgáltatója (FEJÉRVÍZ ZRT.) jelezte, 
hogy a telepen keletkező szennyvíziszap elhelyezése a jövő évtől csak 
részben megoldott. További elhelyezési lehetőségek keresése érdekében 
keresem meg Önt, mint mezőgazdasági gazdálkodót.
A szakemberek tájékoztatása szerint a szennyvíziszap nagymértékben 
javítja a termőföld minőségét, káros anyagokat természetesen nem tar-
talmaz. A kihelyezést az érintett hatóságok engedélyével, azok folyamatos 
ellenőrzése mellett végeznénk el. Az iszap elhelyezésére megállapodás 
keretében van lehetőség.
A szolgáltató tájékoztatása szerint, a szennyvíziszap elhelyezésével kap-
csolatos földterület alapvető feltételei a következők:
●                7-8 ha nagyságú legyen lehetőleg
●                ne legyen (aszfaltos) közúttal határos
●                sík jellegű földterület
●                élővíztől távoli elhelyezkedés
●                nem évelő takarmánytermelő terület
●                nem lehet rét, legelő
●                nem lehet zöldtakarmány, illetve talajjal érintkező gyümölcsök 
termesztésére szolgáló terület
Kérem, hogy akinek a földterülete alkalmas a szennyvíziszap fogadására, 
együttműködési szándékát jelezze felém a 06-20/2915-632 számú tele-
fonon.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

közérdekű felhívások, tájékoztatók


