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Csákvári Önkormányzat beszámolója

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. február 26-i nyilvános és zárt ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2013. február 26-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• Meghallgatta az adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatót,
és felhatalmazta a polgármestert az adósságállománya Magyar Állam
által történő átvállalását tartalmazó megállapodás 2013. február 28-i
aláírására a költségvetési törvényben foglalt feltételekkel.
• A Humán Erőforrás Bizottság megüresedett helyére Magasiné Kudlik
Mónika Csákvár, Bem u. 23. szám alatti lakost 2013. február 26. napjától
külsős képviselő taggá megválasztotta. Ezt követően Magosiné Kudlik
Mónika a képviselők előtt esküt tett.
• A képviselő-testület meghallgatta és tudomásul vette a két ülés között
végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentéseket.
• Megtárgyalta a Vásártér út kitűzésével kapcsolatos előterjesztést, és
úgy határozott, hogy tekintettel arra, hogy a tulajdonos nem járul hozzá
a csákvári 2442 helyrajzi számú ingatlanon a 3649 helyrajzi számú út
folytatásához, a 2442 helyrajzi számú ingatlan telekalakítását nem kezdi
meg. Felkérte a Településfejlesztési Bizottságot, hogy mennyiben a 3649
helyrajzi számú útról megközelíthető ingatlanok tulajdonosai anyagilag is
támogatják, vizsgálja meg a 2441 hrsz-ú önkormányzati ingatlan igénybevételének lehetőségével az út folytatásának kialakítását.
• Megvitatta a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, és elismerését kifejezve elfogadta azt. Felkérte a jegyzőt, hogy a
honlapra teljes terjedelmében, a Hírmondóban pedig rövidített változatban tegye közzé a beszámolót. (Megtalálható a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatójában.)
• A képviselő-testület a csákvári bölcsőde működéséről szóló beszámoló
alapján, azt elfogadva, megelégedéssel nyugtázta, hogy a színvonalas
munkát igazolja a fokozódó szülői érdeklődés, a növekvő mértékű lakossági igénybevétel.
• A csákvári 0161/1 hrsz-ú ingatlanban meglévő osztatlan közös tulajdonú, 6652 négyzetméter területű ingatlan cseréje ügyében a testület
úgy határozott, hogy azt a soron következő ülésén ismételten napirendre
tűzi.
• A képviselő-testület a szennyvízcsatornára való rákötéssel kapcsolatos
előterjesztést megvitatta, és úgy határozott, hogy a szennyvízcsatorna
rákötéssel még nem rendelkező, de rákötésre kötelezett ingatlanok tulajdonosainak segítséget kíván nyújtani. A közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetésével kapcsolatos tervezett segítségnyújtás feltétele, hogy a
Kormányhivatal törvényességi szempontból ne kifogásolja a segítségnyújtás Önkormányzati rendeletbe foglalását. A szociális rászorultság
alapján történő segítségnyújtás formáját a testület a következő ülésén
hagyja jóvá.
• A képviselő-testület megvitatta a kifüggesztett településrendezési tervvel kapcsolatos lakossági észrevételt. Úgy határozott, hogy a lezárult
egyeztetési eljárás szerinti, újonnan javasolt megoldást veszi figyelembe
a szabályozási terv elfogadásánál. Ezt követően elfogadta Csákvár Nagyközség Településszerkezeti Tervét, majd megalkotta 3/2013. (III. 4.) rendeletét a helyi építési szabályzatról. (A dokumentumok elérhetők az önkormányzat honlapján.)
• Döntött a képviselő-testület a tulajdonában lévő, nyilvánosan meghirdetett Csákvár 1547 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről a benyújtott pályázat
alapján.
• A képviselő-testület megvitatta a K & H bankfiók létesítésével kapcsolatos önkormányzati üzlethelyiség felújítására benyújtott kérelmet, és úgy
határozott, hogy a tervezett munkálatok műszaki tartalmáról és konkrét
bekerülési költségéről készített részletes írásos előterjesztés alapján fog
döntést hozni, az önkormányzat által elismert, részben elismert és az
épület bérbeadásának nem alapfeltételéül szolgáló, tehát nem elismert
tervezett beruházások illetve átalakítások figyelembe vételével. Felhívta
a bérlő figyelmét, hogy a műszaki munkálatok tervezése során a bérlő
vegye figyelembe a társasház arculatát, továbbá, hogy legfeljebb 3 év
bérleti díj beszámításához járul hozzá.
• A képviselő-testület tájékoztatót fogadott el az informatikai feladatok
ellátásáról, egyben döntött arról, hogy a megbízással ellátott feladat költségét a 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
• A testület megtárgyalta a Béke utcában felgyülemlő csapadékvíz-

elvezetési problémát, és úgy határozott, hogy a Béke utca és Árpád utca
közötti, lakóingatlanokon átvezető csapadékvíz elvezető árok kiépítésével
kapcsolatban szakértői véleményt kér, ennek ismeretében tájékozatja az
érintett lakosokat.
• A képviselő-testület a Petőfi és Vajda utca sarkán található telefonoszlop rossz állapotára tekintettel levélben ajánlja fel a tulajdonosnak az
oszlop kiváltását közös beruházás keretében úgy, hogy az új oszlopot az
Önkormányzat biztosítja, a Magyar Telekom pedig a vezetékek áthelyezését ingyenesen végezze el.
• A képviselő-testület 4/2013. (III. 4.) rendeletével elfogadta a 2012. évi
költségvetési rendelet módosítását.
• A testület megvitatta a Szabadság téren található fák, a Kastélypark fasorainak, valamint a könyvtárban, az út menti élő sövény állapotának felméréséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Szent
György Kórház kertészének, Krupiczer Oszkárnak és Páble Diána tájépítő
mérnöknek a szakvéleményét kéri.
• Az Óvodafejlesztés Csákváron és Gánton című
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0378 jelű pályázatának tartaléklistára
kerüléséről szóló beszámolót megismerte és elfogadta a képviselőtestület. Felkérte a hivatalt, hogy továbbra is kísérje figyelemmel a megnyíló pályázatokat.
• A képviselő-testület a Kenderesi és Kossuth utca sarkán lévő önkormányzati területre benyújtott kertészeti áruda célú bérbevételi ajánlatot
áttekintette, és úgy határozott, hogy azt elutasítja.
• A képviselő-testület határozatot hozott az alpolgármesterek tiszteletdíjának újbóli megállapításáról.
A képviselő-testület 2013. február 26-i zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Csákvárért
oklevél kitüntető címet adományozott Majtán Istvánné, Ady Endre utcai
lakosnak, „Csákvár szakácsnénijének” Csákvár népszerűsítéséért; a Fejér
Megyei Szent György Kórház Csákvári Nővérek nevű csoportjának (tagjai:
Boncné Kaiser Krisztina, Petrov Lajosné, Szabó Lászlóné, Dobai Csabáné)
szakmai versenyeken való eredményes részvételükért, a helyi rendezvények egészségügyi biztosításáért és szakmai támogatásáért.
• A képviselő-testület beszámolót vitatott meg a Sportintézményről.
Egyetértett az intézményben tervezett intézkedésekkel, ehhez egy napi
négy órás takarító, és egy napi hat órás karbantartó álláshelyet biztosított. Az intézmény működésének további vizsgálatára egy három tagú
eseti bizottságot hozott létre.
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. április
30-án 15.00 órai kezdettel tartja.
Dr. Szöllősy Tamás
igazgatási irodavezető

Adósságkonszolidáció
2013.február 28-án a Fejér Megyei Önkormányzat épületében aláírásra
került az 5.000 lakos feletti települések körében a Csákvárra vonatkozó adósságkonszolidációs megállapodás. Az aláíráson jelen volt Dr.
Dorkota Lajos országgyűlési képviselő, a Fejér Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja, és Tessely Zoltán, Bicske polgármestere, az új
választókerületi beosztás szerint területi országgyűlési képviselőnk.
Az adósságkonszolidáció mintegy 60%-ban vállalta át Csákvár hitelállományát, összesen 17.023.799 Ft összegben. Az összeg vagy az éves
törlesztőrészletet fogja csökkenteni (változatlan futamidővel), vagy pedig
a megmaradt hitel futamidejét (változatlan törlesztőrészlettel).
A kormánymegbízotton és a területi országgyűlési képviselőn kívül a
Belügyminisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai
megbízottai is jelen voltak a megállapodás megkötésekor. Mindannyian
megerősítették, hogy Csákvár jól gazdálkodott, nem adósodott el, így az
adósságkonszolidáción túl pályázati önrész juttatásával is segíteni fogja
az állam településünket.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
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Bodméri Önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Csákvár Nagyközség Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata, Bodmér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott együttes
üléséről.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadta.
A 2013 költésvetési évben a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszege: 84.353 ezer forint melyből:
Intézményfinanszírozás:
Saját bevétel:
Kiadási főösszege melyből:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi és egyéb folyókiadások:
Felújítási beruházási kiadás:
A Képviselő-testületek megbízták
hajtásáról gondoskodjék.

84.078 ezer forint
275 ezer forint
84.353 ezer forint
50.352 ezer forint
12.977 ezer forint
20.232 ezer forint
762 ezer forint
a jegyzőt, hogy a költségvetés végre-

Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 13-án megtartott üléséről.

Napirendek:
A napirendek tárgyalása előtt Tóth Jánosné jegyző tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy minden képviselő időben leadta a vagyonnyilatkozatát, és azokat a bizottság rendben találta
1. jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között végzett munkáról. Ennél a napirendnél tárgyalta a Képviselőtestület a Bodmér 700 éves kiadványához szükséges finanszírozási
lehetőségeket. A pályázatra elnyert összeg nem lesz elegendő a teljes
költségekre. Az elnyert 500 ezer forinthoz Viszló Levente felajánlott 250
ezer forintot, Balogh István 100 ezer forintot az ezen felüli többletköltséget a költségvetésből biztosítja a Képviselő-testület.
2. Bodmér Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetésének el-fogadása.
Elsődleges feladatként jelöltük meg a Község alapfeladatainak zavartalan működéséhez az előirányzatok biztosítását. A felszíni vízelvezetés
pályázaton sajnos nem nyertünk, bár minden lehetőséget megkerestünk
és keresünk most is, hogy felülvizsgálva döntésüket, mégis támogatást
biztosítsanak. Ha véglegessé válik, hogy nem tudjuk pályázatból megvalósítani a felszíni vízelvezetést, a 2103 évi költségvetésben a működésen
felül maradó pénzeszközökből 8 millió forintot útjaink rendbetételére
fordítunk. Mindezeket figyelembe véve került kidolgozásra a tételes költségvetés, melynek várható bevételi és kiadási főösszege egyezően 29.519

ezer forint, melyből előző évből áthozott pénzmaradvány 13.000 ezer forint.
3. Beszámoló a 2012 évi adóhatósági munkáról.
Az adóhatóság feladatai közé tartozik az adók módjára történő köztartozások behajtási intézkedése is. Adók módjára kerülnek behajtásra az
igazgatási díjak, közigazgatási bírságok, szemétszállítási díj, hátralékok,
gyerektartás díj hátralékok, helyszíni bírságok, a ki nem fizetett szabálysértési bírságok. Az intenzív végrehajtás hatására javult az adózási morál,
de így is vannak be nem fizetett kintlévőségeink, amik behajthatatlanok
abból adódóan, hogy vannak cégek, amelyek már megszűntek.
4. 2012 évi költségvetési rendelet módosítása.
A zárszámadás elfogadása előtt mindenképpen helyre kellett hozni
néhány tételt, ami menet közben változott, hogy az ne okozzon gondot.
Önkormányzatunk 2012 évi költségvetési rendeletének elfogadása után
pótelőirányzatok érkeztek, pénzeszköz átvétel történt, különböző átcsoportosításokról döntött a képviselő-testület azt tette szükségessé a rendelet módosítását.
5. Gondozási Központ és Idősek Otthona 2013 évi költségvetése.
A Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás megállapodása értelmében a társult önkormányzatoknak is el kell fogadniuk az intézmény
költségvetését, melynek várható hiánya a gesztor települést terheli, Bodmér költségvetésében nem is szerepel.
6. Aktuálisok.
Csákvár és Vértesboglár kezdeményezéséhez csatlakozott Bodmér is
miszerint levelet irtunk Navrasics Tibor miniszterelnök helyettes úrnak a
Csákvári háziorvosi ügyeleti körzet finanszírozásával kapcsolatban, melynek éves bekerülési költsége 26.370 ezer forint, ebből az állam 4560 ezer
forintot finanszíroz 21.810 ezer forintot a társult önkormányzatoknak
kell fizetni mely igen nagy terhet jelent a települések költségvetésének.
Ennek a lehetetlen állapotnak a felülvizsgálatára kértük a miniszterelnök helyettes úr segítségét. Továbbiakban tájékoztatta a polgármester a
képviselő-testületet, hogy a Fejér Víz megküldte azt a kimutatást, amely a
szennyvízcsatornára rá nem kötött ingatlanokkal kapcsolatos. Sajnos vannak olyan fogyasztók, akik 10 év eltelte után sem csatlakoztak a szennyvíz vezetékre. Ezúton ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki nem
csatlakozik annak talajterhelési díjat kell fizetni, amely megtízszereződött
jelenleg 3600 forint/ m3.
A Képviselő-testület jegyzőkönyvei megtekinthetők a település honlapján
illetve a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben. A Képviselőtestületi ülések nyilvánosak melyre minden érdeklődő állampolgárt
hívunk és várunk. A testület soron következő ülését 2013. április 24.
15:30 órai kezdettel tartja.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Szemétszállítási díj csekkek
Információink szerint a Depónia Kft. elkezdte postázni a 2013.I.negyedévi
csekkeket. Alapadatokat az önkormányzattól kértek. Az önkormányzatnak
mindössze egy 8-10 éves lista állt rendelkezésre a szemétszállítással kapcsolatban, mivel a későbbiekben AVE Tatabánya Zrt. végezte az adatkezelést
(a nevek, címek és a szemétszállító edény űrtartalmára vonatkozóan). Az
önkormányzat figyelmeztette a Depóniát, hogy az adatok nagyon régiek.
A Depónia megígérte, hogy az adatokat pontosítani fogja, és a fogyasztókat fel fogják keresni. Erről a szándékról értesítettük a lakosságot a
képújságon és a csakvar.hu oldalon keresztül is.
Több háztartásból érkezett visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a Depónia
megbízásából senki sem kereste fel őket. Ugyanakkor az adatok régiek,
pontatlanok, több helyre a 110 literes szemetes edényre küldtek ki csekket. Volt több olyan háztartás, ahol már több éve elhunyt személy nevére
érkezett levél, ezért külön elnézést kérünk a családtól.
Kérem a lakosságot, hogy az adatok pontosítását végezzék el az 582-309
telefonszámon, vagy a dornyine@csakvar.hu címen Dornyiné Szekeres Erikánál. A megfelelő adatokat központilag összegyűjtjük, és továbbítjuk a
Depónia felé. A szolgáltató új csekket fog kibocsátani, már a megfelelő
adatokkal.
Kérjük, hogy mindazok fizessék be a csekket, akiknél az adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy pótolja az
adatfelvételt, amit a Depónia munkatársai esetlegesen nem végeztek el.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
Február 1-én Oszoli Dalma Tünde a Fazekas utcába
Február 10-én Zámbó Hornai Ajsa az Arany János
utcába
Isten hozta a kis jövevényeket CSÁKVÁRON!

ÁPRILIsi orvosi ügyelet
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
4., 12., 13., 14., 18., 25., május 2.
2., 11., 17., 26., 27., 28.
5., 6., 7., 9., 16., 19., 20., 21., 23., 30., május 1.
3., 8., 22., 29. 				
1.,10., 15., 24.

dr. Gerstner Péter
dr. Kovács László
dr. Nagy István
dr. Wiesler Ferenc
dr. Zsigmond László
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Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatói

Összefoglaló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkáját ismertető beszámolóról
Elfogadta a képviselő-testület 2013. február 26-i nyilvános ülésén
Az önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban Bodmér és Csákvár települések képviselő-testületei társulási megállapodásban
rögzítetten közösen tartották fenn a körjegyzőségi feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt. Ehhez a társuláshoz csatlakozott 2012. január 1-jétől
Vértesboglár is.
Az önkormányzati irodán 4 fő, a pénzügyi irodán 6 fő, a hatósági és ügyfélszolgálati irodán 10 fő köztisztviselő, a községgazdálkodási irodán 6 fő (az
irodavezető köztisztviselő, egy fő informatikus június 30-ig dolgozott, és 4 fő fizikai alkalmazott, továbbá változó létszámban közmunkás) volt.
A 2011-ben kialakított ügyfélfogadási rend szerint fogadtuk az ügyfeleket. Továbbra is az ügyfelek rendelkezdésére álltak az ügyfél elégedettségi
kérdőívek, melyek megválaszolásával az ügyfelek segítették munkánkat. A visszajelzések alapján megállapítottuk, hogy a hivatal dolgozóival ügyfeleink általánosságban elégedettek voltak.

FELADATELLÁTÁS IRODÁNKÉNT, A SZÁMOK TÜKRÉBEN
Hatósági iroda
Birtokvédelmi, szabálysértési és gyermekvédelmi ügyek

Építéshatósági ügyek

Csákvári
ügyek
db.
száma

Bodméri
ügyek
db.
száma

Vértesboglári
ügyek
db.
száma

Összes
ügyek db.
száma

birtokvédelem

9

2

0

11

szabálysértés

11

1

0

12

tankötelezettség
teljesítése

26

0

0

26

kiskorúak védelembe
vétele

17

0

0

közérdekű munka

20

0

0

Megnevezés

Csákvári
ügyek db.
száma

Bodméri
ügyek db.
száma

Összes
ügyek db.
száma

építési engedélyek

53

4

57

egyéb, építéshatósági ügyben
hozott döntés

156

5

161

hatósági bizonyítvány

9

0

9

17

szakhatósági állásfoglalás

34

0

34

20

használatbavételi engedély

38

2

40

Önkormányzati Iroda
2012. évi adatok

Kereskedelmi igazgatás, állat –és növényvédelmi feladatok
Megnevezés

Megnevezés

Csákvár

Bodmér

V.boglár

működési eng. kiadása, módosítása

20

0

3

piac engedélyezése

0

0

0

szálláshely engedélyezés

3

0

0

zenés-táncos rendezvény

6

0

2

állattartási ügyek

17

0

2

fakivágási engedélyek

4

0

3

közterület, ingatlan tisztán tartása

25

36

62

vadkárügyek

6

2

0

közterület használat engedélyezése

9

3

5

földügyek

31

4

5

Csákvár
Testületi ülések
- nyilvános/zárt

24/12

Bizottsági ülések
- nyilvános/zárt

46/13

Együttes ülések
- nyilvános/zárt

Vértesboglár Bodmér

Német N.
Önk.

23/6

14/3

7/1

---

---

---

2/1

1/1

1/1

1

1

1

1

Határozatok
száma

348

136

82

20

Rendeletek száma

31

18

18

---

Közmeghallgatás

---

A csákvári adóbevételek és hátralékok alakulása 2012. évben:
2012. végéig
esedékes hátralék

Nem
esedékes
hátralék

23 345 940

1 747 553

1 270 407

527 865

818

70 497 360

12 383 054

584 890

5 856 254

453

40 824 685

41 066 777

5 446 240

906 206

2 711 217

1 680

6 280 742

1 287 714

1 225 997

6 208 409

134 050

4 014 362

1 449

4 500

353 700

292 200

60 600

5 400

0

10

0

27 118

27 118

0

0

0

2

Bírság

144 753

70 000

72 166

142 587

0

142 587

5

Egyéb bevételek

121 916

298 438

325 854

94 500

0

90 949

36

Idegen bevételek

861 794

1 013 406

1 569 485

305 715

0

189 884

61

Talajterhelési díj

0

2 273 910

1 956 745

263 813

53 352

0

115

27 443 409

142 543 009

140 379 642

26 652 471

2 954 305

13 533 118

Nyitó hátralék

2012. évi
terhelés

2012 évben
befolyt adó

Építményadó

2 525 439

23 838 461

Helyi iparűzési adó

10 909 727

72 555 577

Gépjárműadó

6 594 538

Késedelmi pótlék
Idegenforgalmi adó
SZJA földbérbeadásból

ÖSSZESEN:

Nyitó hátralékból
fennmaradó

Adózók
száma
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Adóhatósági ügyek

Szociális igazgatás
Megnevezés

Csákvár

Bodmér V.boglár Összes

aktív korúak ellátása

146

6

20

172

átmeneti segély

187

6

19

212

lakásfenntartási támogatás

156

12

13

181

közgyógyellátás

103

3

17

123

ápolási díj

27

2

6

35

egészségügyi ellátásra való
jogosultság igazolása

31

5

8

44

temetési segély

10

0

2

köztemetés

17

0

közlekedési támogatás

8

szociális otthoni beutalás

Megnevezés

Csákvár Bodmér V.boglár

Összes

adók módjára történő behajtás

349

5

23

377

adótartozás behajtása

241

16

64

321

méltányossági kérelmek

9

1

3

13

adatkérések

20

10

0

30

gépjármű határozatok

758

65

113

936

felszólítások

528

30

61

619

12

építményadó határozatok

275

0

11

286

0

17

iparűzési adó bevallások

574

61

106

741

0

3

11

adó- és értékbizonyítvány

82

13

45

140

12

0

0

12

talajterhelési díj bevallás

258

0

6

264

étkezési térítési
díjkedvezmény

3

0

0

3

védendő fogyasztók

24

0

4

28

aktív korúak szerződései

134

12

22

168

közfoglalkoztatással kapcs. ügyek

12

6

9

27

Anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, hagyatéki ügyek:
Csákvár

Bodmér

Vértesboglár

Összes

házasságkötés

23

0

0

23

haláleset
anyakönyvezése

417

0

3

420

anyakönyvi
adatváltozás

84

0

2

86

Megnevezés

utólagos bejegyzés

164

0

27

191

lakcím bejelentés

451

15

34

500

hatósági bizonyítvány

61

1

3

65

anyakönyvi kivonat
kérelem

183

0

8

191

5

1

0

6

187

10

27

224

honosítás
hagyatéki ügyek

kommunális adó határozat

0

0

475

475

adóigazolások

40

5

8

53

Pénzügyi Iroda:
Kiállított bizonylatok éves
száma

Csákvár

Bodmér

V.boglár

banki

6017

509

1152

pénztári

1055

162

267

bérkönyvelés

353

47

133

adók

1264

179

601

Községgazdálkodási Iroda
A létrehozott iroda a képviselő-testület döntésének megfelelően a 2012.
évben az intézményeknél és a polgármesteri hivatalban is jelentős karbantartási munkákat végzett el, illetve végeztetett el. Ebben a munkában
jelentős segítséget nyújtottak a közhasznú munkavégzők.
A közigazgatás átszervezése csak az év végén, illetve a 2013. év elején
érintette lényegesen az apparátust, mivel a járási hivatal ekkor több hatáskört átvett. Lényegesen csökkent a köztisztviselői létszám, sok tekintetben átalakult a feladatrend is. További változást jelent, hogy a három
település által fenntartott szervezetünk a Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal nevet kapta.
Tóth Jánosné
jegyző

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Ismét Európa Nap és Vértesi Sportnap
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre május 11-én az Európa Nap
és Vértesi Sportnap.
Ismét szeretettel várják a szervezők a sportolni, vetélkedni, főzni, szórakozni vágyókat az eseményre a Tersztyánszky Sportközpontba.
A korábbi évekhez hasonlóan sportversenyekkel, színpadi programokkal,
európai uniós vetélkedővel, főzőversennyel, légvárakkal és sok érdekességgel teszik színessé ezt a napot.
Reményeik szerint az időjárás is kegyeibe fogadja a rendezvényt és az esti
sztárfellépő előadása sem marad el.
Szeretettel várjuk rendezvényünkre!

F ő z ő ve r s e ny
Ismét lesz főzőverseny az Európa Nap és Vértesi Sportnap keretén belül a korábbi évekhez hasonlóan, idén azonban értékes
ajándék vár a győztesre.
Szeretettel várjuk a főzni vágyó és tudó, vagy nem tudó csapatok
jelentkezését a versenyre. Készüljenek a nagy megméretetésre!
Keressék részletes versenykiírást plakátokon, képújságban, vagy
kérjék e-mailben a rendezvenycsakvar@gmail.com e-mail címről,
április második felétől.

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Közösség közleménye
Az Irányító Hatóság elindította a LEADER Helyi Akciócsoportok által
elvégzendő HVS (Helyi Vidékfejlesztési Stratégia) felülvizsgálatot. Ennek
lényege, hogy a LEADER pályázatok kiírása előtt egy részletesen összeállított, konkrét célokkal és intézkedésekkel megfogalmazott terv készüljön el. A felülvizsgálathoz mindenképpen szükségünk van a térségben
felmerülő pályázati igényekre, fejlesztési ötletekre is. Ezért szeretnénk
kérni Önöket, hogy a projektgyűjtő adatlapot szíveskedjenek kitölteni
(többet is lehet!) és visszaküldeni a munkaszervezetnek, hogy munkánkat
ezzel is megkönnyítsék. Az adatlap a www.csakvar.hu oldalról letölthető,
vagy az Önkormányzati Hivatalban elérhető.
Tájékoztatjuk egyben Önöket, hogy jelen projektgyűjtő adatlap nem
egyezik meg a pályázathoz szükséges adatlappal, csupán az igények felmérésre szolgál.
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség esetében 2013-ra kb.
370.000. 000 Ft LEADER fejlesztési forrás áll még rendelkezésre, mely hatékony felhasználása mindenki érdeke.
A projektgyűjtő adatlapokat legkésőbb 2013. 04. 05-ig várjuk a
munkaszervezet@vercse.hu e-mail címre.
Kérdéseiket a 34/656-652-es telefonszámon tehetik fel.
Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Internetes ügyfélfogadás
A havazás okozta katasztrófahelyzetben igyekeztem minden lehetőséget
megragadni a lakossági kapcsolattartásra. A legegyszerűbb formának a
Facebook bizonyult, amelyen közvetlenül tudtam kérdésekre válaszolni.
Nagyon sok pozitív lakossági visszajelzést kaptam a Facebook kapcsolattartásra vonatkozóan, ezért bevezetem az internetes ügyfélfogadást is.
Hétfő esténként lesz közvetlen kapcsolattartás 18:30-19:30 között, ekkor
mindig elérhető leszek. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően azonban
bármikor fogadok üzenetet, melyre visszajelzést adok.
Remélem, hogy az új ügyfélfogadási forma megkönnyíti az ügyfelek ügyintézését. Lehet, hogy egy-egy ügynek otthonról is utána lehet járni, és
nem kell befáradni a hivatalba.
Várom kedves ügyfeleim jelentkezését az interneten is.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Petőfi utca és Gánti út
vízelvezetése
Már több ízben kapott az önkormányzat lakossági megkeresést a Petőfi
utca és a Gánti út vízelvezetésének lakossági összefogással történő megoldásával kapcsolatban.
A Magyar Közút Zrt. Fejér Megyei Igazgatósága képviselői az elmúlt
hónapban két alkalommal is helyszíni szemlét tartottak településünkön:
a vízrendezési pályázat munkaterület átadásával kapcsolatban, illetve a
képviselő-testület kezdeményezésére, az állami utak állapotának felülvizsgálatával kapcsolatban.
Mindkét alkalommal kibővítettük a helyszíni szemle témáját az állam
tulajdonában lévő, 8121 sz. közút Csákvár belterületére eső szakasza,
Petőfi utca és Gánti út vízelvezetési problémáinak bemutatásával.
Magunkkal vittük a korábbi önkormányzati ciklusban elkészített terveket
is. A Vajda János utcai kereszteződésnél bemutattuk, hogy a viharos eső
kövekből hordalékszigeteket épít, amely rendkívül balesetveszélyes. Ismét kértük a helyzet rendezését.
Kérdésünkre az illetékesek elmondták, hogy a közútkezelőnek nincs
pénzügyi lehetősége a vízrendezés megvalósítására.
Önkormányzatunk nevében engedélyt kértem, hogy lakossági összefogással az árkok kialakítása, rendbe tétele megtörténhessen, mivel már
sokan jelezték a két utcából, hogy saját közreműködésükkel is segítséget
nyújtanának a vízrendezés megoldásában. Azon az oldalon, ahol már van
árok, elvégeznék az útpadka nyesését és az árok mélyítését, ahol pedig
nincsen, ott az árok kialakítását.
A közútkezelő képviselője úgy nyilatkozott, hogy ehhez abban az esetben
járulnak hozzá, ha a vízjogi létesítési engedélynek megfelelő árkot készíti
el a lakosság: vagyis burkolt, fedett árkot, mivel az útpadka nagyon keskeny, és a nyílt árok balesetveszélyes lenne. Ahol már van árok, annak
rendbe tételében megköszönik a lakossági közreműködést.
Kérdésünkre válaszolva elmondták, hogy a közútkezelő a betonelemek
megvásárlásában sem tud segítséget nyújtani.
Összefoglalva: Bár állami tulajdonú a terület, és mindenhez az állam, illetve a közútkezelő engedélye szükséges, sem pénzügyi forrással, sem
pedig gépekkel és munkaerővel nem tudnak hozzájárulni a terület rendbe tételéhez, és a lakossági összefogást is csak abban az esetben fogadják
el, ha az engedélyes terv szerint kivitelezik a munkát.

Községszépítési nap
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 13-ra meghirdeti a községszépítési napot az alábbi helyszíneken és
felelősökkel:
1./ CBA előtti tér (vízmű körül) (Bokodi Szabolcs, Mészáros Tamás)
2./ Szabadság téri óvoda- könyvtár előtti terület (Dornyiné Eigner Ágnes,
Dr. Szeredi Péter)
3./Petőfi utca - Vajda utca kereszteződésében lévő tér (Katonáné Venguszt Beatrix, Csillag Tibor)
4./Kisdobos u. Berényi u. közötti és ABC melletti terület (Jankyné Kővári
Csilla, Setét Vilmos)
Kérjük a környékbeli lakosság, valamint a társadalmi szervezetek
közreműködését a fenti területek rendbe tételével kapcsolatban. A terület felelősök fel fogják venni a környékbeliekkel a kapcsolatot.
A felsorolt helyszíneken túl kérünk minden kedves csákvári lakost, hogy
saját ingatlana előtti terület rendezésével járuljon hozzá településünk
szépítéséhez.
Rossz időjárás esetén a helyszínen plakátokon jelezzük az esemény más
időpontban történő megszervezését.
Csákvár Képviselő-testülete
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Intézményi hírek - Esterházy Iskola

VERSENYEINK
Labdarúgó Diákolimpia körzeti döntőjében Felcsúton

● I. korcsoportosok között iskolánk csapata 1. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Szajkó Levente, Janky Bendegúz, Csvercskó Tibor,
Kovács Máté, Csuta András, Páll Milán, Horváth Róbert, Horváth
Bulcsú, Németh Martin
● II. korcsoportosok között tanulóink 2. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Illés Kende, Kurcz Balázs, Izmindi Izsák, Borsos
Patrik, Szabó Bence, Gulyás Martin, Bali Dániel, Knausz Kornél,
Magasi Botond, Barócsi Bálint
● III. korcsoportosok között iskolánk egyik csapata 3. lett.A csapat
tagjai: Kónya Márk, Illés Balázs, Takács Gábor, Kincses Balázs,
Király Dániel, Illés Kende, Györök Tamás, Schneider Dávid
● Iskolánk másik csapata 4. lett.
A csapat tagjai: Janky Barnabás, Illés Sebestyén, Szabó Csaba,
Barócsi Patrik, Baki Bence, Hajdú Róbert, Kiss Renátó, László Tamás
● IV. korcsoportosok között tanulóink a 3. helyezést érték el.
A csapat tagjai: Lázár Márk, Sitkei Dániel, Papp Krisztofer, Pálfi
Zsolt, Csikós Ákos, Szabó Viktor, Kincses Dávid, Dencinger Norbert

„Tiszán innen, Dunán túl” megyei énekverseny

● szóló ének kategóriában: Gulyás Hajnalka ezüst, Barasevich Borbála
és Sztányi Emese arany minősítést kaptak.
Az országos versenyen Fejér megyét Sztányi Emese képviseli.
● csoportos ének kategóriában a „Csákvári Csicsergők”: Barasevich Borbála, Csuta Rita, Gulyás Hajnalka, Páll Alexa, Tamás Dóra kiemelt arany
minősítést kaptak. A Pesovár Ferenc Csoportos Népdaléneklési Verseny
döntőjébe jutottak a lányok.

„Szép magyar beszéd” verseny megyei fordulóján

5-6. osztályosok között 5. helyezést ért el Árki Kincső 5.a
7-8. osztályosok között 3. helyezést ért el Szauer Adrienn 7.a

Alsó tagozatososk Területi Helyesírási Versenyén Bicskén

1. helyezést ért el Izmindi Izsák 4.
2. helyezést ért el Horváth Gellért 4.a
Mindketten továbbjutottak a megyei versenyre, Székesfehérvárra.

Mészöly Gedeon anyanyelvi versenyen Tabajdon

● 2. osztályosok között:
1. lett a „Szorgos hangyák” csapata: Kovács Alexa, Magasi Csenge,
Csuta András
2. helyezettek a „Mátyás csatlósai”: Mester Bettina, Bódi Ádám,
Szebik Vilmos
3. lett a „Csipet-csapat”: Néráth Katalin, Janky Bendegúz, Szajkó
Levente
● 3. osztályosok között különdíjban részesült az „Ibolyák” csapata:
Magyarics Fanni, Pausch Kamilla, Zolnai Krisztina
● 4. osztályosok között 1. helyezést ért el a „Csákvári csoda csapat”:
Tamás Kinga, Izmindi Izsák, Magasi Botond
● 5-6. osztályosok között 1. helyezett a „Nefelejcsek” csapata: Páll Alexa, Szajkó Milda, Tamás Dóra
Különdíjban részesültek a „Farkasok”: Kodolányi Zsófi, Németh Katalin, Udvardi Vivien
● 7-8. osztályosok között 1. helyezést ért el a „GIT(T) Egylet”:
Galamb Emese, Izmindi Iringó, Tamás Anna
2. helyezettek a „Veterán katonák”: Hegyessy Nóra, Pap Beáta,
Szauer Adrienn

Országos Madarak és Fák Napi verseny területi fordulóján

● 1. helyezést ért el iskolánk egyik csapata.
A csapat tagjai: Szajkó Milda 6.c, Tamás Dóra 6. c, Tamás Anna 8.a
● 2. helyezett lett iskolánk másik csapata:
Magasi Anna 7.a, Páll Alexa 6.c, Zolnai Réka 5.a

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Tűzoltó Egyesület		
18484009-1-07
Floriana Könyvtár			
15365965-1-07
Gyémánt Gospel Egyesület		
18038983-1-07
Polgárőrség				
18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 18602487-2-11
“Sziklavár“ alapítvány (evang. gyülekezet)
18025338-1-07
A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház
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Intézményi hírek - Mese-Vár Óvoda

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

ÓVODAI BEÍRATÁS

Könyvújdonságainkból

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2013-ban az óvodai beíratás az alábbi időszakban lesz:

április 22. 23. 25. 26.

hétfő, kedd, csütörtök, péntek

8 – 12 óráig

április 24.

szerda

8 – 17 óráig

A beíratás helye:
MESE-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE • Csákvár, Ady E. u. 2
MESE-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE TAGÓVODÁJA •
Csákvár Szabadság tér 13.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a köznevelési törvény szerint azok a gyermekek, akik a 2013. évben betöltik az ötödik életévüket
(2008-ben születtek), kötelesek részt venni óvodai nevelésben. Tehát
őket kötelező beíratni az óvodába!

Szávai Géza:
Pilinszky János:
Csukás István:
Zengin, Mevlána:
Kay, Ann:
Mattenheim Gréta:
Mattenheim Gréta:
James, E. L.:
Fábián Janka:
Gárdonyi Géza:
Wiggs, Susan:
Berry, Steve:
Teljesebbé válni:

Száz lábnak is egy a vége
Mesék
A Nagy Ho-ho-ho-horgász kórházban
Csengő-bongó meseutca
100 állomás-100 kaland: Hüllők és kétéltűek
100 állomás-100 kaland: Magyarország
100 állomás-100 kaland: Erdély története
A szabadság ötven árnyalata
A német lány
Láthatatlan ember
Ha véget ér a nyár
A császár sírja
önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás
(Nyitott Akadémia sorozat)

APRÓHIRDETÉS

Tájékoztatom továbbá a T. Szülőket, hogy szabad férőhely esetén
lehetőség van a két és fél éves gyermekek óvodai felvételére is.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat is jó) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
valamint a gyermek egészségügyi kiskönyvét, TAJ számát.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!
Óvodavezetés

Eladó 1 db 3 fázisú villanymtor
hozzáépített szivattyúval, 1 db
utánfutó kistraktorral, 1 db 3
fázisú villanyköszörű.
érd.: 255-170 a déli v. esti órákban.

Előnevelt csirke megrendelhető
április 27-re /tarka/
május 11-re /tarka+húscsirke/.
Csákvár, Kenderesi u. 23. Tel:
22/354-245 06-20/564-9654

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Vajda János utcában régi építésű
2 szoba konyhás, fürdőszobás,
gázfűtéses ház nagy kerttel, pincével, ásott kúttal eladó.
Irányár: 4.200.000,-Ft.
Érd.: 06-20/564-0412

Kert talajmarózást /rotálást/ vállalok.
Érd.: Fazekas 06-20/585-3776

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Mészáros Lászlónét utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön köszönet
a Csákvári Belgyógyászati Osztály és a Csákvári Gondozási Központ és
Idősek otthona dolgozóinak lelkiismeretes ápolásukért.
Gyászoló család

Felhívás!

2013. április 16-án 18.30 órai
kezdettel gépjárművezetői tanfolyam indul a könyvtárban.

Várjuk az Önök által fotózott Csákvárról szóló képeket a most
készülő „Florianától Csákvárig, a Vértes fővárosának története napjainkig„ című könyvbe.

www.stift90.hu

Kedves Csákváriak!

A képek ábrázolhatnak épületet, természeti képet, eseményeket,
rendezvényeket, látnivalókat vagy csak lehetnek egyszerűen olyan
Csákvárt ábrázoló képek , amelyekről a készítő úgy gondolja, hogy
szép az amit ábrázol és nagyon jól sikerült fotó. A számunkra is
tetsző képek bekerülnek a könyvbe a fotót készítő személy nevének
feltűntetésével.

Információra ajánljuk a
honlapot.

Jelentkezni és érdeklődni
az 582-016 telefonszámon,
vagy személyesen a könyvtárban
lehet.

A fotókat e-mailben jpg formátumban a készítő megjelölésével és
elérhetőségének megadásával kérjük elküldeni
a hirmondo.csakvar@gmail.com e-mail címre
2013.április 15-ig.

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, KÉT 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

Angol rózsA

használtruhabolt

egyéniség és elegancia
E GY E DI - , E L E G Á NS - , MÁ RK Á S - , A NG OL
HA S Z NÁ LT RUHÁ K K I V Á L Ó MI NŐS É G BE N

Tavaszi ruházat

•Baba- és gyermekruhák
•Nadrágok, halásznadrágok, farmerek
•Blúzok, pólók, ingek, szoknyák, kardigánok
•Dzsekik, zakók, blézerek, vaxos-, vízálló kabátok
•Munkásruhák, baseball sapkák

Lakástextília

•Csipkefüggönyök, sötétítők, antik csipkék
•Ágytakarók, ágyneműk, paplanok
•Asztelterítők, dekoranyagok
•Fürdőszobai kiegészítők

Címünk: Csákvár, Kertész utca 15. NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17
Honlap: www.angolrozsa.hu
Szo.: 9-12
Szeretettel és tisztelettel:
Vasárnap: ZÁRVA
Árki Tünde (0620)2299-242

Hétvégi telkek gondozása, fűnyírás,
fűkaszálás.
Érd: 70/548-1602

Kárpitos

Garantált minőség
kedvező áron,
1 éves garanciával.
● Ülő-, fekvő bútorok javítása,
áthúzása,
● Autókhoz üléshuzat készítése,
javítása
● műszerfal bőrözése, ajtókárpit
● Irodai ajtók készítése
Nagy szövetválasztékkal állok
rendelkezésére!
Amennyiben megtetszett Önnek az
ajánlatom hívjon, hogy megbeszéljük a részleteket!
Czipóth Gábor
06/30-226-42-45

Hírmondó
C s ák vár i-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: április 20.

