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Csákvári Önkormányzat beszámolója

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. március 26-i és április 11-i nyilvános ülésén végzett munkájáról
A képviselő-testület 2013. március 26-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• Dr. Balázs Sándor rendőr alezredes, bicskei rendőrkapitány, Keller Ferenc rendőr alezredes, csákvári őrsparancsnok, Rabi István, a Polgárőr
Egyesület elnöke és Kaiser Gábor, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkárának előterjesztésében megvitatta és elfogadta a rendvédelmi
szervezetek írásos és szóbeli beszámolóit.
• Meghallgatta és tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri
jelentéseket.
• Megtárgyalta az önkormányzat és az állam tulajdonában lévő utak
állapotáról készült felmérést, és úgy határozott, hogy az utak karbantartására fordítható összeg meghatározására és a két lakossági bejelentésre (kátyúk az Esterházy közben és a Bem utcában) a költségvetési lehetőségek függvényében, vagyis a zárszámadás elkészültét és a
rendkívüli hó helyzettel kapcsolatos vis maior támogatás elszámolását
követően tér vissza.
• Megvitatta a Fejérvíz Zrt. 2013. évi beruházási javaslatát, és úgy határozott, hogy a szennyvízrendszer rekonstrukciójára és fejlesztésére
vonatkozó 1.300.000,- Ft-os, valamint az ivóvíz rendszer rekonstrukciós
munkálatai közül a vízbekötés felújítására tervezett 1.250.000,- Ft-os
javaslatát elfogadja. Az ivóvíz rendszer rekonstrukció további munkálatainak felülvizsgálatára külön munkacsoportot jelölt ki.
• A szennyvízcsatorna hálózatra való rákötéssel kapcsolatos előterjesztés
alapján úgy határozott, hogy a szennyvízcsatorna rákötéssel még nem
rendelkező, csatlakozásra kötelezett ingatlanok szociálisan rászoruló tulajdonosainak segítséget nyújt a következők szerint:
1./ azon családoknál, akiknél az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
nyugdíjminimum kétszeresét, a közműfejlesztési hozzájáruláshoz kérelemnek megfelelő, külön megállapodásba foglalt (legfeljebb egy évig
tartó) részletfizetést biztosít azzal, hogy az első részlet befizetése után a
befizetésről szóló igazolás kiadható a Fejérvíz Zrt. részére.
2./ azon családoknál, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot, az 1./ pontban foglalt kedvezményen túl ingyenes szakfelügyeletet és csőszerelést biztosít a Fejérvíz Zrt.
• Megvitatta a „Fuss, hogy léphessen” jótékonysági futóverseny közterület használati kérelmét, melyhez hozzájárult. Támogatásként térítésmentesen rendelkezésre bocsátotta a színpadot, frissítő pontok létrehozásához a sörpadokat, előbbi helyszínre szállításáról, felállításáról
és elbontásáról az önkormányzati alkalmazottak révén gondoskodott.
Hozzájárulását adta továbbá a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola két
földszinti tantermének és földszinti aulájának, eső esetén a tornateremnek díjmentes igénybevételéhez.
• Jóváhagyta a rendkívüli időjárás miatt 2013. március 14.-én 14,00
órától 2013. március 16-án 12,30 óráig vezetett védekezési naplót, az abban foglalt, védekezésre irányuló intézkedéseket. Úgy határozott, hogy
benyújtja igényét a rendkívüli időjárás miatti védekezés költségeinek fedezetére vis-maior támogatás címén a Belügyminisztériumhoz 1.179.641
Ft összegben; az 505.561 Ft saját forrás összegét pedig a 2013. évi
költségvetéséből biztosítja
• Az önkormányzat pályázati támogatással elindította a Kossuth Lajos
utca – Berényi út által közrefogott belterületi rész csapadékvíz elvezetésének fejlesztését. A kivitelező számára 2013. március 1-jén a munkaterület
átadásra került, amely az övárok kitűzését el is végezte. A képviselőtestület megtárgyalta a felmerült telekproblémákat, és úgy határozott,
hogy a 383 hrsz-ú, és a 417/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát felszólítja, hogy
kerítését haladéktalanul helyezze vissza a telekhatárra. A 415/1 hrsz-ú
árok egy részének megvásárlásáról szóló kérelem kapcsán úgy határozott, hogy telekhatár-rendezés céljából 9 m2 területet magánszemélynek
értékesít 1.500,- Ft/m2 áron a pályázat támogató szervezetének jóváhagyása esetén. A 458 hrsz-ú ingatlan előtt építendő csapadékvíz elvezető
rendszer módosítására vonatkozó kérelmet is támogatta a pályázat támogató szervezetének jóváhagyása esetén.
• Elfogadta a 0161/1 hrsz.-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlanában a
tulajdonközösség megszüntetése érdekében a Pro-Vértes Közalapítvány
által benyújtott javaslatot azzal a feltétellel, hogy telekalakítás összes

költsége a Pro-Vértes Közalapítványt terheli, abban az esetben is, ha a
telekalakítás a hatóságok hozzájárulása hiányában meghiúsul.
• Ajánlati felhívást hagyott jóvá a település szilárd hulladékszállítási közbeszerzéséhez közbeszerzési tanácsadó kiválasztására. Döntött a felhívás
közzétételéről, és öt közbeszerzési tanácsadónak történő megküldéséről.
• Megtárgyalta a székely zászló kihelyezésére benyújtott kérelmet.
Megerősítette, hogy a magyar nemzet összetartozását a Magyarország
Alaptörvényében foglalt jelképek fejezik ki, melyek a csákvári középületeken megtalálhatók.
• Megismerte a 2013. évi közmunka programról szóló beszámolót, és azt
a megadott feltételekkel elfogadta
• Eleget téve az „egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésének tilalmával összefüggő módosításáról”
szóló 2012. évi CLXVII. törvény előírásainak, az MTA állásfoglalását kérte
a Tolbuhin utca nevének megváltoztatásával kapcsolatban.
• Társadalmi véleményezésre bocsátotta a mezőgazdasági vállalkozók jelzései alapján előkészített, a külterületi infrastruktúra védelmére vonatkozó rendelet tervezetét, melyet a honlapon és a hirdetőtáblán történő
elhelyezéssel közzétett.
• Megtárgyalta a Puskaporos környezetének rendezésével kapcsolatos
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a tájékoztatást és a bútorokra benyújtott terveket elfogadja, de további esztétikai és biztonsági változtatásra felhívta a vállalkozót.
• A 1052/3 hrsz-ú közterület elnevezésére vonatkozóan az alábbi döntést hozta: a 1052/3 helyrajzi számú, kivett saját használatú útnak az
Alsó - Haraszt utca elnevezést adta, egyben intézkedett a közterület címnyilvántartásba történő felvételéről és a közterület nevének földhivatali
bejegyzéséről.
• 5/2013. (IV. 04.) számon önkormányzati rendeletet fogadott el a talajterhelési díjról szóló 12/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról (ld. külön tájékoztató).
A képviselő-testület 2013. április 11-i nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• Megtárgyalta a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, melynek alapján úgy döntött, hogy
2013. július 1-jétől a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, az étkeztetést, a nappali ellátást, ápolást, gondozást
nyújtó idősek otthona feladatok ellátását Bodmér községgel, Vértesboglár községgel és Gánt községgel közösen, a Csákvár és Környéke Szociális Intézményi Társulás keretében kívánja ellátni. A szociális intézmény
működtetésével kapcsolatos kérdéseket a Társulási Megállapodás módosításában rendezik.
• Megtárgyalta a védőnői ellátás közös fenntartásáról szóló Megállapodás
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, melynek alapján úgy döntött,
hogy 2013. július 1-jétől a védőnői feladatok ellátását Bodmér községgel, Csákberény községgel és Vértesboglár községgel közösen, a Csákvári
Önkormányzati Társulás keretében a Társulás által a védőnők közvetlen
foglalkoztatása útján kívánja ellátni. A védőnői körzetek működésével
kapcsolatos kérdéseket Társulási Megállapodás módosításában rendezik.
• Megtárgyalta a Magyar Energia Beszerzési Közösség tájékoztatóját a
villamos energia és a gázenergia csoportos beszerzéséről, és úgy határozott, hogy bejelenti csatlakozási szándékát.
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. május
28-án 15.00 órai kezdettel tartja.
Dr. Szöllősy Tamás
igazgatási irodavezető

Szeretettel köszöntjük
az Édesanyákat!
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Bodméri Önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. március 27-én megtartott üléséről.

Napirendek:

1. A Rendőrség és a Polgárőrség beszámolója a Község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről. A beszámolók alapján elmondható,
hogy Bodmér a bűnügyileg kevésbé fertőzött települések közé tartozik.
Az Önkormányzat nagyon jó kapcsolatot épített ki a rendőrséggel és a
polgárőrséggel. A Rendőrségi fórumon a lakosság tudatában próbálták
erősíteni, hogy az egymásra való odafigyelés a legfontosabb a közrend és
a közbiztonság szempontjából. A polgármester megköszönte a rendőrség
és a polgárőrség, a településért végzett munkáját.
2. A belterületi utak felújítása.
A Képviselő-testület 2013. január 30.-ai ülésén hozott határozata értelmében 8 millió forintot határozott meg a belterületi utak felújítására elkölteni. Több cégtől kértünk árajánlatot. A Képviselő-testület
a legkedvezőbb árajánlat tevő céget a BITUNOVA-t választotta ki amely
megfelelő referenciával rendelkezik.
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról valamint tájékoztató a két
ülés között végzett munkáról. A Képviselő-testület a beszámolót megismerte és elfogadta.
4. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámoló.
Tóth Jánosné jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a 2012-es év a
közigazgatás átszervezésének éve volt. A hivatal rendkívül sok plusz feladatot kapott az oktatás, a járások kialakítása és a társulások átszervezése
kapcsán. Elmondható, hogy a hivatal a nagy változások után is a helyén
áll szilárdan és megoldja a feladatokat. Minden elvárásnak igyekszik
megfelelni. A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat elismeréssel
elfogadta.
5. A Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztőségének beszámolója.
A Képviselő-testületi ülésekről a tájékoztatást Bodmér részéről a polgármester írja. Mivel az ülések általában a 20.-ai lapzárta utána vannak,
a tájékoztatás csak a következő számban jelenik meg. A Hírmondó 2000
példányban készül és ebből 90 darabot kap Bodmér.
6. Állattartó rendelet hatályon kívül helyezése.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 8/2011. (V.26) rendelete több olyan rendelkezést tartalmaz,
amelyet a többször módosított magasabb szintű jogszabályok is szabályoznak, továbbá Alkotmánybírósági határozatok is magukban foglalják a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó Önkormányzati
szabályozás alkotmány ellenességét. Ezért kellet a rendeletünket hatályon kívül helyezni.
A Képviselő-testület jegyzőkönyvei megtekinthetők a település honlapján illetve a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben. A
Képviselő-testületi ülések nyilvánosak melyre minden érdeklődő állampolgárt hívunk és várunk. A testület soron következő ülését 2013. május
29-én 15.30 órai kezdettel tartja.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Talajterhelési díj
rendelet módosítás
Értesítjük a lakosságot, hogy a talajterhelési díj kedvezménnyel kapcsolatban a képviselő-testület a március 26-i ülésen meghozta a rendeletet,
amely szerint mindenki, aki 2012-ben rákötött, illetve nyilatkozik, hogy
2013.június 30-ig ráköt és ezt addig igazolja is, mentesül a talajterhelési
díj fizetése alól.
A talajterhelési díjról szóló rendelet 5.§ tehát az alábbi (4) bekezdéssel
egészül ki:
5.§ (4) Mentesül a talajterhelési díj fizetése alól az, aki
a.) a 2012.évi talajterhelési díjról szóló bevallása mellett igazolja,
hogy 2012.január 1.-december 31.között rákötött a szennyvízcsatornára;
b.) vállalja, hogy legkésőbb 2013.június 30-ig ráköt a szennyvízcsatornára mely vállalását a 2012.évi talajterhelési díjról szóló bevallása
mellé beadott nyilatkozaton írásban beadja és az önkormányzati
adóhatóságnál legkésőbb a határnapig bemutatja a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltető írásos igazolását a rákötés és üzemelés
megtörténtéről. A bevallás beadása és a határnap közötti időszakra
az önkormányzati adóhatóság feltételes talajterhelési díj felfüggesztést állapít meg, és a rákötés igazolásának határnapig történő bemutatásával mentesíti a kibocsátót a talajterhelési díj megfizetése alól.
Hatósági iroda

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Levél a Belügyminisztériumba
Március végén levél érkezett a Belügyminisztériumból mindazon önkormányzatoknak, akik nem, vagy csak csekély mértékben voltak érintettek
az adósságkonszolidációban. A levél szerint a minisztérium mindazokat
szeretné céljaik elérésében segíteni, akik az elmúlt években jól gazdálkodtak, és nem adósodtak el. Ennek jegyében április 30-ig kérték
jelezni Csákvár kiemelt fejlesztési céljait.
Hála Csákvár mindenkori képviselő-testületeinek, településünk a 17 millió Ft adósságkonszolidációval messze a nem eladósodott kategóriában
volt. (A hitelt ráadásul a mentőállomásra vette fel az önkormányzat, amelyet át kell adni 100% állami tulajdonba.)
A Belügyminisztérium levelére válaszolva önkormányzatunk az alábbi fejlesztési célokat jelölte meg:
• épületek hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése;
• szennyvíztisztító telep korszerűsítése,
szennyvízcsatorna-hálózat bővítése;
• belterületi utak felújítása, pormentesítése;
• térfigyelő rendszer kialakítása;
• innovatív foglalkoztatási formák bevezetése;
• közterek megújítása, járdák karbantartása;
• műemléki épületek felújítása;
• közösségi tér kialakítása;
• játszóterek fejlesztése;
• külterületi utak karbantartása.
Ezúton köszönjük a Belügyminisztérium fejlesztési célok felmérésére
vonatkozó kérdéseit, és bizalommal várjuk az intézkedés folytatását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Intézkedés szennyvízcsatornára
rákötés segítése érdekében
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvízcsatorna rákötés segítése érdekében tárgyalt a Fejérvíz Zrt-vel, majd elfogadta 52/2013. (III.26.) határozatát.
Úgy határozott, hogy a szennyvízcsatorna rákötéssel még nem rendelkező,
de rákötésre kötelezett ingatlanok tulajdonosainak segítséget nyújt a
rákötés megvalósítása érdekében a következők szerint:
1./ azon családoknál, akiknél az egy főre jutó jövedelem nem éri el a
nyugdíjminimum kétszeresét, a közműfejlesztési hozzájáruláshoz kérelemnek megfelelő, külön megállapodásba foglalt (legfeljebb egy évig
tartó) részletfizetést biztosít azzal, hogy az első részlet befizetése után a
befizetésről szóló igazolás kiadható a Fejérvíz Zrt. részére.
2./ azon családoknál, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot, az 1./ pontban foglalt kedvezményen túl ingyenes szakfelügyeletet és csőszerelést biztosít a Fejérvíz Zrt.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

A telepengedélyezési eljárásról
Az ipari tevékenységek (gazdasági termelő, vagy szolgáltató) végzésének
engedélyezése 2013.január 1-től ismét a telep fekvése szerint illetékes
település önkormányzat jegyzőjének hatásköre lett, mint korábban 2009ben. A jogszabály módosult 2013.február 28-tól: a telepengedély, illetve
a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet az új hatályos jogszabály.
A telepengedély kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.
A Korm.rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a nem veszélyes, illetve
veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységet folytató vállalkozások az új szabályozás szerint telepengedély-köteles
ipari tevékenységnek minősülnek a korábbi bejelentés köteles tevékenységi körből. Ezen tevékenységek folytatói a rendelet hatálybalépését
követő 30 napon belül kötelesek telepengedélyt kérni a jegyzőtől.
Amennyiben a megadott határidőig nem adják be kérelmüket, ezen tevékenységüket a továbbiakban nem folytathatják.

CSÁKVÁRI-BODMÉRI HÍRMONDÓ 2013. MÁJUS

5

Közérdekű felhívások, tájékoztatók
Új e-mail címek
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban
Katonáné dr. Venguszt Beatrix

polgarmester@csakvar.hu

Tóth Jánosné

jegyzo@csakvar.hu

Dornyiné Szekeres Erika

dornyine@csakvar.hu

Bajtekné Halász Ildikó

munkaugy@csakvar.hu

Bajtekné Halász Ildikó

csakvaritarsulas@csakvar.hu

Trimmel Anna

trimmel@csakvar.hu

Sörösné Mohácsi Krisztina

penzugyivezeto@csakvar.hu

dr. Szöllősy Tamás

igazgatas@csakvar.hu

Majorné Burghardt Angéla

titkarsag@csakvar.hu

Magyar Diána

titkarsag2@csakvar.hu

Némethné Nagy Tímea

nemethne@csakvar.hu
adougy@csakvar.hu

Sztányiné Mohl Brigitta

ado@csakvar.hu

Tóth Istvánné

anyakonyvvezeto@csakvar.hu

Krafcsikné Voltner Andrea

krafcsikne@csakvar.hu

Pető Tamás

epites@csakvar.hu

Szendrei Györgyi

szendrei@csakvar.hu

Pálinkás Zsolt

palinkas.zsolt@csakvar.hu

Bagoly Lajosné

bagolyne@csakvar.hu

Szmolkáné Bene Ibolya

rendezvenycsakvar@gmail.com

Klupács Istvánné

penzugy@csakvar.hu

Reményiné Bors Rita
Schiff Szilvia
Trimmel Veronika
Metykó Józsefné

A növényvédelemmel kapcsolatos
kötelezettségek
A termelő, illetve földhasználó köteles elsősorban a zárlati károsítók ellen, valamint egyéb károsítók ellen védekezni, hogy azok más, különösen
a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát
vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, a környezet és
a természet védelmét.
A földhasználó köteles az adott év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű
végbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Amennyiben a földhasználó a védekezést elmulasztja növényvédelmi
bírsággal sújtható, illetve az élelmiszerlánc- felügyeleti szerv közérdekű
védekezést rendelhet el, melynek költségét a földtulajdonosnak kell megtérítenie.

Pályázati információk
a Széchenyi Programirodától
A Széchenyi Programiroda két képviselője az önkormányzati hivatalban helyszíni konzultáción ismertette az idei pályázati lehetőségeket.
A Programiroda munkatársai úgy nyilatkoztak, hogy a 2007-2013.évi
uniós tervezési ciklus lezárási évében elsősorban a jövő évi pályázatokra
történő felkészülésnek kedvez. Nagyon kevés pályázatot írnak ki ebben az
évben. Az önkormányzatokat leginkább érintő két területre, a belterületi utak felújítására, illetve az energiahatékonysági és fűtéskorszerűsítési
célterületre vonatkozóan idén biztosan nem jelenik meg pályázat. A
2014-től induló újabb EU tervezési ciklusra vonatkozóan még nem tudtak
információval szolgálni, a második félévben lesz esedékes az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a potenciális pályázók felé.

A „ Trafik” törvényről
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012.évi CXXXIV. törvény szabályozza 2013.
július 1-től a dohánytermékek kiskereskedelmi forgalmazását. A dohányboltok üzemeltetését a vámhatóság engedélyezi, melynek feltételeit a
törvényben részletesen szabályozták.
Azok a kereskedők, akik a törvény hatálybalépését megelőzően dohánytermékek értékesítésére jogosultak voltak, a hatálybalépést követően
ezeket a termékeket dohánytermék nagykereskedőktől már nem vásárolhatnak, és meglevő dohánytermék- készletük értékesítését a hatálybalépést követő 15 napig folytathatják. A dohánytermék nagykereskedő
köteles az általa értékesített és a kiskereskedőnél megmaradt sértetlen
csomagolású dohánytermékeket a kiskereskedő kérelmére 30 napon
belül azon az áron visszavásárolni, amelyen az értékesítésre került.
Lehetőség van a törvény hatályba lépése előtt un. előzetes üzemeltetésre 2013.május 1-től 2013.június 30-ig. Az előzetes üzemeltetés
megkezdését a vámhatóságnál kell kérelmezni. Az üzemeltetéshez nincs
szükség a jelenlegi szabályozás szerint előírt működési engedélyre. - (a
kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV.törvény). Az előzetesen engedélyezett dohányboltban kizárólag csak dohánytermék, illetve azt kiegészítő
termék forgalmazható.
„Szivarszoba”
A dohányzók védelmében szigorított dohányzóhelyek szabályozásánál
egy lehetőség van a dohányzásra, az un. szivarszoba. Ezt a lehetőséget
a kereskedelmi szálláshelyek közül, a szálloda minősítésű szállásszolgáltatás esetén lehet kialakítani. A szivarszoba zárt légterű, a népegészségügyi intézet, valamint a tűzoltó szakhatóság (katasztrófavédelem) engedélyezi, és a helységben más szolgáltatás nem nyújtható (étel, ital).

Méhészetek védelmében
Felhívjuk a földhasználók figyelmét, hogy a növényi károsítókkal szembeni védekezés során fokozottan figyeljenek a virágzó kultúrák permetezésénél a méhekre veszélyes szerek alkalmazásának szabályaira. A méhekre
fokozottan veszélyes szerek már nem kerülhetnek forgalomba, de a legutóbbi évben is előfordultak méh pusztulások gondatlan permetezés
miatt. Kérünk minden termelőt, földhasználót, hogy permetezés előtt a
méhekre kevésbé veszélyes méhkímélő szerek használata előtt is jelentse
be a jegyzőnél a munkavégzést, hogy értesíteni tudjuk a bejelentkezett
méhészeteket.
Tájékoztatjuk a méhészeket, hogy a növényvédelmi védekezéssel okozott
kárért nem jár kártalanítás annak a méhésznek, aki bejelentési kötelezettségét elmulasztotta.

Közterület kaszálási lehetőség
Mivel az idei évben a tavalyi közmunkás létszám 1/3-át kaptuk csupán,
sok gondot jelent az önkormányzat részére a közterületek fűnyírása. Több
csákvári állattartó jelezte, hogy egy-egy közterületet szívesen lekaszálna,
és a füvet az állatoknak hazaszállítaná. Ezzel a közterület karbantartása is
megoldott lenne, illetve az állattartóknak is segíthetnénk.
Kérjük mindazon állattartókat, akiket a fenti megoldás érdekel, jelezzék a
06-20-291-5632 telefonszámon.
Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy közterületen nem megoldható az
állatok legeltetése. Az ellátásukat kizárólag a fentebb leírt módon, a fű
lekaszálási és elszállítási lehetőségének biztosításával tudjuk segíteni.

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

dr. Gerstner Péter
dr. Kovács László
dr. Nagy István
dr. Wiesler Ferenc
dr. Zsigmond László
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Tájékoztató a házszámtábla
kihelyezéséről
Közeleg az idegenforgalmi idény. Ez alkalmat ad rá, de a sokunknak
bosszúságot okozó jelenség önmagában is kötelez, hogy szóvá tegyük a
házszámtáblák hiányát településünk nem egy ingatlanán. Nem csak jól
felfogott érdekünk, hogy a nekünk szánt küldemények vagy a minket
felkeresők ránk találjanak, vagy éppen nekünk magunknak ne kelljen
sokáig keresgélnünk egy címet, de az egész települést is szolgálja, ha a
hozzánk látogató turistát Csákvár természeti szépségei mellett a rendezettség is itt marasztalja, visszacsábítja. Ilyen megfontolások is ösztönözték a 2011-ben megalkotott 23/2011. (XI. 1.) önkormányzati rendeletet a házszámozás rendjéről.
Mivel nem mindenki ismeri a rendeletet, néhány szabályát ide másoljuk
emlékeztetőül:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 23/2011. (XI.1.)
önkormányzati rendelete a házszámozás rendjéről kimondja:
„4. Házszámtábla kihelyezésének szabályai
5.§ (1) A házszámtáblát a házzal szemben állva közterületről, illetve a
magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az utcai kerítésre kell elhelyezni.
6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a
tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. A tábla kihelyezését a
használatbavételi engedély jogerőre való emelkedését követő 30 naptári
napon belül, a szükséges cserét a hiány vagy megrongálódás észlelésétől
számított15 naptári napon belül köteles a tulajdonos elvégezni.
(2) A házszámtáblán a ház számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót vagy szöveget szerepeltetni tilos. A házszámozás tábláján
a közterület elnevezése nem térhet el az önkormányzat határozatában
szereplő névtől.
7.§ (1) A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, vagy nem a
megfelelő módon (5. §. szerint) kifüggesztett házszámtáblák pótlását,
lecserélését a jegyző építéshatósági jogkörében a tulajdonos terhére elrendelheti, tulajdonos az ingatlanán a házszám tábla csere munkálatait
tűrni köteles.
(2) Az elhelyezett házszámtábla megrongálása, beszennyezése, számozásának megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása - karbantartás, csere kivételével - tilos.
5. Egyéb rendelkezések
8.§ (1) Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható az, aki:
a) házszámtábla kihelyezés, pótlás, cseréje, vagy a közterületi névtábla kihelyezése tűrésével kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget,
ill. azt megakadályozza,
b) közterületi névtáblát, házszámtáblát, megrongál, eltakar, számozását megváltoztatja, olvashatatlanná teszi,
c) közterületi névtáblát, házszámtáblát, jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít.”
Tóth Jánosné jegyző

MEGHÍVÓ

Lakossági tájékoztatóra nyílt nap keretében
Tájékoztató tárgya: „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése” megnevezésű projekt ismertetése.
Meghívjuk a Kenderesi, Berényi, Radnóti, Kertész, Tolbuchin, József
Attila, Haladás, valamint az Ady Endre utca lakóit 2013. május 9-én
nyílt nap keretében tartandó lakossági tájékoztatóra, melyen KDOP4.1.1/E-11-2011-0023 számú pályázat kivitelezési terveinek részletes
megismerésére nyílik lehetőség. A nyílt nap keretében minden lakos
egyénileg tájékozódhat az ingatlana előtt végzendő munkálatokról (árok,
híd építése).
Tájékoztató helye:
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
(Csákvár, Szabadság tér 9.) földszint 08 iroda
Kiemelt Építési Szolgáltató Pont (korábbi építéshatósági iroda)
Tájékoztató (nyílt nap) időpontja és időtartama:
2013. május 9. (csütörtök) 9.00 órától 12.00 óráig
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Lakossági tájékoztató
Projekt neve: Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztése
Projekt leírás: Csákvár Nagyközség Önkormányzata a „Csákvár Nagyközség települési vízrendezésének fejlesztésére” című projektre vissza nem
térítendő támogatás keretében az alábbi utcákban vízrendezési munkálatokat végez, a tervező által előre jelzett ütemterv szerint:
2013. máj. 13. - 2013. júl. 15.

föld- és
burkolt árok

2013. máj. 13. - 2013. jún. 30.

burkolt árok

Radnóti utca

2013. júl. 15. - 2013. aug. 15.

földárok

Kertész utca
bal oldal

2013. júl. 15. - 2013. aug. 15.

burkolt árok

Tolbuchin utca
páros oldal

2013. aug. 1. - 2013. aug.15.

földárok

József Attila utca
páratlan oldal

2013. aug. 1. - 2013. szept.15.

földárok és
zárt csatorna

Ady Endre utca
(1-27., 2-8.)

2013. aug. 1. - 2013. aug. 30.

földárok

Haladás utca
páros oldal

2013. aug. 15. - 2013. aug. 30.

földárok

Övárok
(415/1 hrsz-ú árok)

2013. aug. 15. - 2013. szept. 15. földárok

Kenderesi utca
Berényi utca
páros oldal 36-ig

Az utcákban nem minden oldalt érint az építés, csak a táblázatban jelölt
ingatlanokat!
A fejlesztés a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) keretén belül, az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, valamint hazai költségvetési előirányzatból vissza nem
térítendő támogatás formájában valósul meg. A projekt összköltsége 109
165 370 Ft, melyből a támogatás mértéke 98 248 833 Ft, saját forrás 10
916 537 Ft.
A projekt során 2 373 fm földárok, 1995 fm burkolt árok, 63 fm zárt csatorna, 645 fm áteresz, valamint három hordalékfogó műtárgy épül meg.
Az építésben érintett csapadékvíz elvezető rendszer összesen 5 076 fm.
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013. december 31.
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata - 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
Tel.: (22) 582-300, fax: (22) 354-135
www.csakvar.hu
Kivitelező: Magyar Aszfalt Kft. – 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
(Infopark D épület)
Vállalkozói díj bruttó: 79.642.984 Ft
Kivitelezés várható kezdete: 2013. május 13.
Kivitelezés befejezése: 2013. szeptember 30.
Műszaki ellenőr: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
9025 Győr, Bálint Mihály u. 100.
A munkaterület átadása 2013. március 1. napján megtörtént, melyet
követően a kivitelező a szükséges kitűzési munkákat elvégezte, a kivitelezés azonban a nagymértékű havazások, majd az ezt követő belvíz
miatt legelőbb 2013. május közepén kezdődik a fenti táblázat szerinti
ütemezéssel, és 2013. szeptember közepéig tart. A munka befejezését
követően vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatására kerül
sor. A kapubejáró átereszek építése során - a kivitelezővel történt egyezség szerint - előző napon az érintett tulajdonost értesítik a következő
napi munkákról. A reggel szétszedett bejárót pedig az esti órákra helyreállítják annak érdekében, hogy az ingatlanok minél hamarabb ismét
megközelíthetők legyenek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kivitelezést nagymértékben befolyásolhatja az időjárás és a belvíz.
A kivitelezés során felmerült probléma esetén, kérjük keressék a következő
személyt telefonon, vagy az Önkormányzati Hivatalban személyesen:
Pető Tamás - műszaki ügyintéző
Tel.: 22/582-314
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Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatói

Felmérés az utak állapotáról

A TV ADÁSOK digitális átállásról

A tél végével felmérés készült az önkormányzati és az állam tulajdonában
lévő, Csákvár belterületén található utak állapotáról.
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a felmérést. 50/2013. (III.26.) számú határozatában úgy határozott, hogy a lakossági bejelentések nyomán a testület elé került ügyekre
a költségvetési lehetőségek függvényében tér vissza. A zárszámadás
elkészülését és a rendkívüli hó helyzettel kapcsolatos vis maior támogatás elszámolását követően az önkormányzati finanszírozás ismeretében
kerül meghatározásra az utak karbantartására fordítható plusz összeg,
mivel az állami feladatfinanszírozás április elejére szinte teljesen elfogyott a belterületi utak hóeltakarítására.
Mint ismeretes, a március 15-1 katasztrófahelyzet elhárítására az önkormányzat 1,6 millió Ft-ot költött. Ennek 70%-át visszaigényelte az állami
vis maior alapból. Az összeg reményeink szerint hamarosan megérkezik,
és ekkor kerülnek ismét az útállapottal kapcsolatos bejelentések a
képviselő-testület elé. Addig kérjük a lakosság szíves türelmét.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

A településünket és környékét érintő digitális átállásra 2013. július 31én kerül sor. Az átállással kapcsolatban felmerült kérdések közül ezen
keretek között a szociálisan rászorultak támogatásáról és a támogatottak
köréről írok. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyszeri, vissza nem
térítendő támogatást nyújt a szociális leginkább rászorultak részére a
közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosításához szükséges eszközök beszerzésére és beszerelésére. A támogatásra kizárólag az
jogosult, aki a támogatás igénylésének napján olyan háztartásban lakik,
amely kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, az
állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
• rendszeres szociális segélyt,
• lakásfenntartási támogatás,
• ápolási díjat kap,
• időskorúak járadékában,
• saját jogon nevelési ellátásban,
• fogyatékossági támogatásban,
• vakok személyi járadékában,
• saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban,
• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül,
• 2013. évben tölti be a 70. életévét vagy ennél idősebb, és számára az
ONYF által folyósított nyugellátást, nyugdíjszerű szociális ellátást, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum kétszeresét.
A felsoroltakban érintetteket egy KSH által megbízott felmérő felkeresi,
és segít a választható támogatási formára vonatkozó igénylőlap kitöltésében. Csákváron a felmérő Némethné Nagy Tímea köztisztviselő, és
a felmérést, illetve a nyomtatványok átadását, illetve kitöltésében való
segítést május 20. és június 17. között végzi.
Vértesbogláron és Bodméron ez a felmérés már megtörtént márciusban
illetve április első napjaiban.
A felmérő egy konkrét, novemberi állapot szerinti lista alapján keresi fel
az érintetteket. Akik kimaradtak a listából, illetve azóta kerültek a szociálisan leginkább rászorult, előbb felsorolt körbe, közvetlenül nyújthatják
be a támogatási igényüket. Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.
Tóth Jánosné jegyző

FELMÉRÉS
Bicske-Csákvár között közlekedő
buszjáratok menetrendjének
esetleges módosítására
2013.április 10-én a járási szintű menetrendi egyeztetést tartottak a
későbbi, december 1-től életbelépő, új menetrend kialakításával kapcsolatban. Csákvár és környéke vonatkozásában a közlekedési szolgáltatók
jelentős menetrendi változásokat nem terveznek. Két ügy vetődött fel,
amely településünket érinti, mindkettő Bicskével kapcsolatos:
1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás finanszírozásával
épült Bicske központjában a gimnázium előtt két autóbusz megálló mintegy két évvel ezelőtt annak érdekében, hogy a kistérség településeiről
érkező autóbuszok a város központjában is meg tudjanak állni. Ahogyan
a tavalyi évben, úgy idén is kértem, hogy a szolgáltatók, illetve a feltételek (autóbusz parkolóhely, illetve a megforduláshoz és járatba történő
visszainduláshoz szükséges feltételek) megteremtésével Bicske Önkormányzata tegye lehetővé, hogy a számos üzlethez, a járási kormányhivatalhoz, földhivatalhoz, és legfőképpen a bicskei egészségközponthoz közel
eső buszmegálló felé közlekedjenek a járatok, illetve a megállót iktassák
be a Csákvár felől közlekedő buszok menetrendjébe.
2. Bicskéről 19:20 és 22 óra között nincs Csákvár felé közlekedés. Egyes
bicskei munkahelyek pedig jelezték, hogy ezen időintervallum alatt is
lenne utazási igény. Erre vonatkozóan egyszer már történt felmérés
Csákvár Önkormányzata részéről, ez azonban nem vezetett eredményre.
Most ismét meghirdetjük az adatgyűjtést.
Kérünk minden kedves csákvári lakost, aki Bicskén rendszeresen
délutános vagy éjszakás műszakban dolgozik, hogy jelezze a fenti
időintervallumon belüli utazási igényét a polgarmester@csakvar.hu email címen, a Facebook-on, vagy a 20/291-5632 telefonszámon.
Az adatok összegyűjtését követően tudunk a közlekedési központ, illetve
a szolgáltatók felé lépéseket tenni új járat indítása érdekében.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Adóügyi tájékoztató

Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy közeleg 2013. május 31-e, a
2012. évi iparűzési adó bevallási és befizetési határideje. Akinek fizetési
kötelezettsége keletkezett, annak a fenti időpontig kell megfizetnie azt
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 12023008-00156965-00600004
számú számlaszámára.
Az iparűzési adó mértéke Csákváron:
1,8 %
Bodméron:
1,7 %
Vértesbogláron 1,9 %
A szükséges nyomtatványok a csakvar.hu honlapról letölthetők az ÜGYINTÉZÉS/NYOMTATVÁNYOK menüpontoknál (http://www.csakvar.hu/ugyint_07.
html), vagy igényelhetők Csákváron, a hivatal ügyfélszolgálatán.
ADÓIRODA tel: 582-300 vagy 582-304

GólyahíR

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
Március 26-án Kiss Kinga a Kiss E. utcába
Isten hozta a kis jövevényt CSÁKVÁRON!

Házasságot kötöttek

március 29-én Kodolányi Borbála -Bán György
március 29-én Buzgó Dorottya Zsuzsanna - Stumpfold Norbert
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

VERSENYEINK
Megyei helyesírási versenyen
2. helyezést ért el Izmindi Izsák 4.a

Vajda János szavalóversenyen Válon
SNI-s tanulók között

2. Kaiser Fanni 2.b
3. Csontos Dániel 4.a
Különdíjat kapott
Pózsa Diána 3.a
2. osztályosok között
2. Pinczés Ádám 2.a
3. Kovács Alexa 2.b
5. osztályosok között
1. Pinczés Dóra 5.c
6. osztályosok között
2. Barasevich Borbála 6.b
3. Csuta Rita 6.b
7-8. osztályosok között 3. Izmindi Iringó és Tamás Anna 8.a

nyelvÉSZ verseny megyei fordulóján Székesfehérváron

1. osztályosok között
8. Locker Ármin 1.a
4. osztályosok között
1. Izmindi Izsák 4.a
			3. Magasi Botond 4.a
5. osztályosok között
6. Zolnai Réka 5.a
			8. Konstantin Fanni 5.a
6. osztályosok között
1. Czinkóczki Ágnes 6.b
7. osztályosok között
3. Szauer Adrienn 7.a
			
4. Major Bálint 7.b
8. osztályosok között
1. Galamb Emese 8.a
			2. Tamás Anna 8.a
			
5. Izmindi Iringó 8.a
Izmindi Izsák, Czinkóczki Ágnes és Galamb Emese képviseli Fejér
megyét a szegedi országos versenyen!

Német nyelvi csapatversenyen Székesfehérváron a Hétvezér
Általános Iskolában

5-6. osztályosok kategóriájában 5. helyezést ért el: Árki Kincső,
Konstantin Fanni, Zolnai Réka 5.a
7-8. osztályosok kategóriájában 3. helyezést ért el: Galamb Emese,
Izmindi Iringó, Tamás Anna 8.a
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Intézményi hírek - Tersztyánszky Sportközpont
Asztalitenisz 2013. április 20-ig

NB II. eredmények

Hévíz – Publo Csákvár TC 8:10
Publo Csákvár TC – Tatabányai ASE 12:6
KSI SE - Publo Csákvár TC 6:12
Publo Csákvár TC – Esztergomi ASE 17:1
Két fordulóval a vége előtt a csapat stabilan a 2. helyen áll, és az NB I-es
osztályozó várományosa.

Megyei I. oszt. férfiak:

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból

Thomas Steinbeck:
Susan Barker:
Szergej Kuznyecov:
Eugene Ionesco:
Shani Boianjiu:
George R. R. Martin:
Vécsey Zoltán:

Ezüst Lótusz
Sayonara Bar
Pillangóbőr
A magányos
Bátraké a menyország
Sárkányok tánca
A síró város

Az alapszakasz befejezésével a 2. helyen végzett a csapat. A felsőházi
rájátszás 8 csapat részvételével folytatódik a bajnoki érmekért.

Egyéb eredmények:

Fejér megyei újonc egyéni bajnokság (Polgárdi):
1 helyezett Fülöp Zsombor

György Sándor újonc emlékverseny (Dunaújváros):
1 helyezett Fülöp Zsombor

Floriana kupa újonc összevont verseny (Csákvár)
1 helyezett Fülöp Zsombor

Fejér megye III. oszt egyéni bajnokság: 50 induló

Nők:
egyéni: 1. hely Schneiderné Máhli Ibolya
2. hely Csada Zsuzsa
páros: 1. hely Schneiderné Máhli Ibolya - Katona Kitti
2. hely Csada Zsuzsa - Nádori Nóra
Férfiak:
egyéni: 1. hely dr. Szám Zoltán
páros: 3. hely Lönhárd Vilmos - Nádori László
Vegyes páros: 1. hely Lönhárd Vilmos - Schneiderné Máhli Ibolya
3. hely Nádori László - Nádori Nóra

Fejér megye senior egyéni bajnokság:

50-55 év. 1 hely: Schneiderné Máhli Ibolya (férfi mezőny)
60-65 év. 1. hely: Tóth Árpád
2. hely: Lönhárd Vilmos

Országos senior egyéni bajnokság

Férfiak (Karcag): 60-65 év. 1 hely: Geri László
Nők: (Szigetcsép) 50-55 év. 2.hely Schneiderné Máhli Ibolya
(Gödöllő) 50-55 év. 1.hely Schneiderné Máhli Ibolya

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvár Kempo HSE			
18491380-1-07
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
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
18501616-1-07
A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház

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

APRÓHIRDETÉS
Üzlethelyiség kiadó a Városkút té- Hétvégi telkek gondozása, fűnyírás,
ren. 28 m2 /eladótér, raktár, WC, fűkaszálás.
Érd: 70/548-1602
mosdó /. Jó parkolás.
Érd.: Halász Péter, 20/548-0619
Üzlethelyiség kiadó a Városkút téren. 28 m2 /eladótér, raktár, WC,
mosdó /. Jó parkolás.
Előnevelt csirke megrendelhető
Érd.: Halász Péter, 20/548-0619
április 27-re /tarka/
május 11-re /tarka+húscsirke/.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Csákvár, Kenderesi u. 23. Tel:
22/354-245 06-20/564-9654
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Simon Károly
búcsúztatóján részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Hírmondó
C s ák vár i-Bod mér i

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: május 20.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk, id. Puszta Lajosné temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönjük az Idősek Otthona Gondozási
Központ dolgozóinak türelmes
munkáját.
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Lóderer Antalné temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak. Egyben köszönetünket fejezzük ki
a Florena Ápolási Intézet minden dolgozójának lelkiismeretes
munkájukért.
Gyászoló család

