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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 
június 25-i nyilvános és zárt ülésén végzett munkájáról.
A június 25-i nyílt ülésen hozott döntésekről:
• A Képviselő-testület meghallgatta és tudomásul vette a két ülés között 
végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
• Sor került a vagyonrendelet  módosítására. Az új önkormányzati törvény     
felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatoknak meg kell határozni a 
vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelő 
jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes   
szabályait. 
• Megismerte a testület az óvoda és az iskola elmúlt tanévről illetve 
nevelési évről szóló beszámolóját. Köszönetét fejezte ki a jövő nemze-
dékét nevelő és oktató dolgozóknak az áldozatos munkájukért. 2013. jú-
lius 1-jétől a települések közös döntése alapján megszűnt a Csákvár-Gánt 
óvodáira vonatkozó köznevelési társulás, az ezért átdolgozott Óvodai 
SZMSZ és kapcsolódó dokumentumok szintén a testület elé kerültek. 
• Lakossági kérelem alapján a településrendezési terv és helyi építési 
szabályzat módosításáról született döntés. A korábbi módosítást végző 
tervező iroda térítésmentesen vállalta a tervek átdolgozását. A 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet alapján határozatba foglalta a testület a települ-
ésrendezési terv módosításának partnerségi egyeztetéséről szóló sza-
bályait.
• A Hivatal által elkészített, több, mint százoldalas adathalmazt tar-
talmazó Helyi Esélyegyenlőségi Programot - amelynek megléte feltétel 
pályázatok benyújtásához. - megismerte és elfogadta a testület.
• Előnyös Megállapodást kötött a Csákvár Szabadság tér és a Móric-major 
útvonalon történő személyszállításra a Vértes Többcélú Önkormányzati 
Társulással 
• Tájékoztatást kapott a testület a 9 db folyamatban lévő pályázatról. A 
közelmúltban kaptunk értesítést a tűzoltótorony felújítására benyújtott 
15 mFt- os költségigényű, 100 %-os támogatottságú, leader pályázat 
elnyeréséről. 
• Megvitatásra került az 1280/13. hrsz.-ú utca megosztására benyújtott 
előterjesztés, mely telekalakítással rendezi az Arany János utca, Móricz 
Zsigmond utca és a Káposztáskert utca helyrajzi számait.  A 0218 és 
3147/1 hrsz.-ú utak 
• Az utcabeliek lakossági fórumon kifejtett többségi véleményét figyel-
embe véve a Tolbuhin utca átnevezésére nem került sor.
• A képviselő-testület megvitatta és elfogadta a Fejérvíz Zrt 2013. évi 
beruházási javaslatát tartalmazó szerződés módosítására benyújtott in-

dítványt. A szolgáltató Fejérvíz Zrt  minden évben tesz javaslatot az általa 
bérelt, önkormányzati tulajdonban lévő viziközművekben szükségessé 
vált felújítási munkálatokra, melynek fedezete az általuk fizetett bérleti 
díj. 
• Az állami tulajdonú, természetben a reptér területén található un. 
Pogácsa legelő, természetvédelmi terület kezelési tervének véleménye-
zését kérte a testülettől a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. A kezelé-
si tervben lévő korlátozások jelentős részét nem tartja indokoltnak a tes-
tület, ezért azt nem támogatja.
• Lakosság kérelemre kátyú okozta kár ügyében került előterjesztés a 
képviselő-testület elé, amely alapján nem találta megalapozottnak a kár-
igényt, ezért a kérelem elutasításáról döntött. 
• A Göböl-völgyi tavak önkormányzati kezelésbe vétele a középtávú 
gazdasági programban is megfogalmazott célkitűzések egyike. A Közép-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mint fenntartó 
hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető az önkormányzat legyen, aki 
megállapodásba foglaltan kötelezettséget vállal arra, hogy a tó használa-
tára kizárólagos jogot biztosít a Csákvári TSZ Horgászegyesületnek. 
• A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ismét meghirdette az Európai Mo-
bilitási Hetet, ami 2013. szeptember 16-22. között kerül megrendezésre. 
A képviselő-testület döntött arról, hogy az idén is egy napos programmal 
csatlakozik rendezvényhez. 
• Az önkormányzat tulajdonában lévő 1,04 Ha területű., bicskei kül-
területi szántóföld lejárt idejű bérletét hosszabbította meg a képviselő-
testület 10 éves időtartamra. 
• Az Általános Iskola KLIK által a gánti nemzetiségi oktatás kapcsán 
meghatározott új nevével, az „Esterházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola” névvel kapcsolatban kinyilvánította a 
képviselő-testület, hogy a gróf nemesi cím elhagyását aggályosnak tartja 
tekintettel arra, hogy a család a névhasználathoz a gróf cím használatával 
járult hozzá, továbbá a nyelvoktató német nemzetiségi jelző a csákvári 
tanulókat hátrányosan érinti a német versenyeken való részvétel során.
Zárt ülésén a képviselő-testület intézményi létszámigényeket ismert meg, 
döntött a lakásbérleti illetve lakáscsere kérelmekről, továbbá döntött fe-
jlesztési költség bérleti díjba történő elszámolásáról. 

A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvek a Floriana Könyvtárban nyitva-
tartási időben, valamint az önkormányzat honlapján megtekinthetőek. A 
munkaterv szerint augusztusban ülés szünet van. 

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Hírmondó

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a település minden kedves lakóját

„Csákvár
várossá nyilvánítási ünnepségére”
2013. augusztus 18-án 17:00 órai kezdettel

a Szabadság térre.

Részletek a plakátokon, honlapon és a képújságban.
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NYELVTANFOLYAMOK
100 órás kezdő angol nyelvtanfolyam
indul szeptember 20. utáni kezdéssel megfelelő számú jelentkező esetén.
Az órák hétközben, késő délutáni kezdési időpontokban, heti 2x2 órás 
időtartamban kerülnek megtartásra.
A tanfolyam díja: 4590 Ft (teljes tanfolyam díja)

A jelentkezőknek kötelezettséget kell vállalniuk, hogy a képzés 85%-
ban részt vesznek az órákon. Csak ebben az esetben ilyen kedvező 
az ár. A kötelezettség elmulasztása esetén a tanfolyam díja 90000 Ft.

60 órás kezdő német nyelvtanfolyam
indul augusztus 20. utáni kezdéssel megfelelő számú jelentkező esetén.
Az órák hétközben, késő délutáni kezdési időpontokban, heti 2x2 órás 
időtartamban kerülnek megtartásra.
A tanfolyam díja: 3000 Ft (teljes tanfolyam díja)

A jelentkezőknek kötelezettséget kell vállalniuk, hogy a képzés 85%-
ban részt vesznek az órákon. Csak ebben az esetben ilyen kedvező 
az ár. A kötelezettség elmulasztása esetén a tanfolyam díja 60000 Ft.

Jelentkezni mindkét tanfolyamra  2013. augusztus 15-ig lehet.
Bővebb információ és jelentkezés:  Szmolkáné Bene Ibolya 20/547 9611 

  vagy rendezvenycsakvar@gmail.com

KIÁLLÍTÁS
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 2013-ban is megrendezi a 

„HOBBY KIÁLLÍTÁST”.
Aki valamilyen anyaggal részt kíván venni, jelentkezzen augusztus 5. és 
15. között személyesen vagy telefonon (06-30-415-0804) Kunstár Bélánál. 
A kiállítás berendezése augusztus 16-án 15 órától lesz.

Megnyitó augusztus 17-én (szombaton) 17 órakor.

ÉrTESÍTÉS ELNYErT pÁLYÁzATróL
Csákvár Nagyközség Önkormányzata a 2013.március 14-16.közötti téli 
időjárási katasztrófa során több, mint másfél millió Ft-ot költött a véde-
kezésre, a befogadottak ellátására, a hómentesítés biztosítására. 

A védekezést követően határidőben, 2 napon belül benyújtottuk a Vis 
Maior Alap felé a pályázatunkat a költségek megtérítése érdekében. Az 
Alap a védekezési költségek 70%-át téríti, 30% önrészt a pályázónak kell 
vállalnia.

Adataink: 
• Védekezés költsége: 1.685.202 Ft 
• Saját forrás 505.561 Ft (30%) 
• Igényelt támogatás: 1.179.641 Ft (70%) 
• Az átutalt támogatás: 1.179.000 Ft (69,96%) 

A Képviselő-testület a 2013.március végi testületi ülésen az utak állapo-
tát leíró előterjesztés tárgyalása során - úgy döntött, hogy a Vis Maior 
Alapra vonatkozó pályázati összeg megérkezését követően indítható a 
kátyúk javítása a belterületi utakon. 

A kátyúzás előkészületeit megkezdtük, kérjük szíves türelmüket. 

AKNÁzóMOLY ELLENI VÉdEKEzÉS
Csákvár Önkormányzata az idei évben is gondoskodik a kezelésében lévő 
kastélypark fáinak aknázómoly elleni védelméről. 
Az aknázómoly támadása évek óta gondot okoz Csákvár gesztenyefáin. A 
levelek idő előtt megfoltosodnak, majd teljesen megbarnulva lehullanak. 

A védekezés meglehetősen drága: egy permetezés a belterületen talál-
ható mintegy 300 gesztenyefa tekintetében 600.000 Ft-ba kerül. Június 
utolsó hétvégéjén került sor az első permetezésre, szakemberek szerint 
éppen a legalkalmasabb időben, a rajzás idején. 
A permetezőszer nem veszélyes az élővilágra, célzottan az aknázómoly-
okra hat. 

Szükség van egy második permetezésre is a hatékony védekezés 
érdekében, ez újabb 600.000 Ft költséget jelent. Ezen felül ősszel ismét 
össze kell szedni a leveleket a park területén, mivel a károkozók a lehulló 
levelekben áttelelnek, és újult erővel támadnának kora tavasztól.

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatói 

CSÁKVÁr VÁrOS LETT
Magyarország köztársasági elnöke Csákvár nagyközséget városi rangra 
emeli XII-1/03446/2013.számú határozatával. 

Településünk 12 ezer hektár területű, ebből 460 hektár a belterület. La-
kosságszámunk 5200 fő felett van, a nyári időszakban megközelíti a 6000 
főt a városokból időszakosan kitelepülő üdülőtulajdonosok végett. 
Történetileg már az ókorban, a Római Birodalom időszakában is lakott 
település volt Floriana néven. Az 1700-as években mezővárosi rangot 
kapott, az 1800-as években járási központ, valamint országgyűlési válasz-
tókerületi központ is volt. 
Csákvár, amely infrastrukturális és intézményi ellátottság szempontjából 
egyaránt felveszi a versenyt a már várossá nyilvánított, hasonló lakosság-
számú településekkel, idén immár hatodik alkalommal nyújtott be 
pályázatot a várossá nyilvánításra. Az első három alkalom még az előző 
országgyűlési ciklusra esett, és bár a szakmai bírálat mindig kedvező volt, 
a város cím megszerzése végül mindannyiszor elmaradt. 
A jelenlegi önkormányzati ciklusban szintén három alkalommal adtuk be 
a pályázatunkat, de a bírálat két évig elmaradt az átalakuló közigazgatásra 
tekintettel. 

A magyar jogrendszer az utóbbi években megújult, a várossá nyilvání-
tással kapcsolatban azonban jogi változások lényegében nem történtek. 
Születtek ugyan új jogszabályok - törvényi és rendeleti szinten is - ezek 
azonban a várossá nyilvánítás vonatkozásában szinte szó szerint egyeznek 
a korábbi jogszabályokkal. Egyetlen kivétel van: a település központi 
szerepét be kell mutatni. Ezt a térségi központi szerepet a Csákváron 
2012. decemberében 9 település összefogásával alakult többcélú térségi 
önkormányzati társulásnál jobban nem lehet reprezentálni. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz az idei évben is egy egy-
séges szerkezetbe foglalt, aktualizált, 240 oldal terjedelmű anyagot jut-
tatunk el, nemcsak az előzőleg benyújtott anyag kiegészítésével éltünk. 
Nem sajnáltuk a munkát, fáradtságot, mivel a 2013.év adja ebben az 
országgyűlési ciklusban az utolsó lehetőséget arra, hogy a pályázatok 
elbírálását követően végre teljesüljön településünk egyik kiemelt célja. 

Várakozásainkat végül siker koronázta: Csákvár 2013. július 15-től város 
lett.

ÚTLEzÁrÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 

2013. augusztus 18-án 
megrendezésre kerülő

Várossá nyilvánítási ünnepség miatt

a Szabadság téren és környékén 

útlezárásra és a buszmegálló 

ideiglenes áthelyezésére kell számítani.

A terelőútról és a buszmegálló ideiglenes helyéről 
szóló tájékoztatást a későbbiekben a honlapon, 
képújságban, buszmegállóban és a hirdetőkön tesszük 
majd közzé.

Amennyiben augusztus 18-án autóbusszal utaznának kér-
jük az utazás megkezdése előtt tájékozódjanak a fent em-
lítette helyeken.
Szíves türelmüket és megértésüket előre is köszönjük.



TANKÖNYVOSzTÁS
A tankönyvek kiosztása 2013. augusztus 23-án pénteken 9.00-17.00 óra 
között lesz az iskolában. Kérjük, hogy a befizetett csekkszelvényt hozzák 
magukkal, mert csak így tudjuk átadni a tankönyvcsomagot.

ÉrETTSÉGIzzEN ESTI TAGOzATON
CSÁKVÁrON!

A Kun László Középiskola és Szakiskola 
Csákvári Tagintézménye 

FELVÉTELT HIRDET
a 2013/2014-es tanévre gimnáziumi képzésre.

A beiratkozás ideje: 2013. augusztus 23-án és 27-én 15.00-tól 18.00-ig.
A beiratkozás helye: Esterházy Iskola, Csákvár, Szabadság tér 8. sz.
A beiratkozáshoz szükséges:

•  személyi igazolvány
•  TAJ-kártya,
•  a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok
•  12 000 Ft (iskolafenntartói hozzájárulás)

Érdeklődni lehet: KUNSTÁR BÉLA tagintézmény-vezetőnél a 
06-30-415-0804-es telefonszámon.
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GóLYAHÍr
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

június 6-án Rózsa Alíz a Vörösmarty utcába.
június  10-én Marton Béni a Bem József utcába.

Isten hozta a kIs jövevényeket!!

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

Könyvújdonságainkból

Volt egyszer egy Tesz-vesz város
Múlt a jelenben
Létra
Hogyan közlekedj a városban? /kukucskálós/
A mézeskalács ház
A fátyol sikolya
Varjak lakomája
A hatodik
Szép ismeretlen
Gazdátlan szív 
A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól 
napjainkig
Tündérlovaglás
Róma ír szemmel
Ne érints
Most kezdődik
Jöttem, hadd lássalak
Iskolás leszek
Adél és Alíz
A szajha
A nagy négyes
A bűzösen bűzlő vulkán különös esete
A fátyol sikolya
Észak és Dél

Richard Scarry:
Ormos Mária:

Gerkóczy Márton:
Peter Nielander:

Carin Gerhardsen:
Syndie Maison:

George R. R. Martin:
David Baldacci:

Hedwig Courths-Mahler:
Hedwig Courths-Mahler:

Markó László:
…

Vavyan Fable:
Kabdebó Tamás:

Tahereh Mafi:
Fejős Éva:

D. Tóth Kriszta:
Birgit Bondarenko:

Fábián Janka:
Iny Lorentz:

Agatha Christie:
Geronimo Stilton:

Syndie Maison:
Elizabeth Gaskell:

Tisztelt olvasóink! A Floriana Könyvtár 2013. július 30-tól augusztus 20-
ig zárva tart. Nyitás: augusztus 21-én.

AUGUSzTUSI OrVOSI üGYELET
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet

1., 8., 15., 24., 25., 29.      dr. Gerstner Péter
9., 10., 11., 14., 23., 27.       dr. Kovács László
2., 3., 4., 6., 13., 18., 19., 20., 30.,31.   dr. Nagy István
5., 12. ,21., 26.     dr. Wiesler Ferenc
7., 16., 17., 22., 28.                         dr. Zsigmond László

CsáKvár-Gánt tv
A U G U S Z T U S  H A V I  M Ű S O R A

Az augusztusi televízió műsorok szabadság miatt elmaradnak.

Eseménynaptár 2013.08.01. – 08.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
AUGUSZTUS
Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:
 Hétfő   15.00 – 17.00
 Kedd Szerda Péntek  9.00 – 11.00
Plébánia telefonszáma:                  354 – 369
A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.00-18.30 karitászos ruha-
osztás van. Ebben az időpontban adományokat is szeretettel elfogadnak. 

Református  Egyház
18. 10:00 Ünnepi istentiszteleten emlékezünk István királyra

Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra!
A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége: 
06-22-354-071

Evangélikus  Egyház
Júl. 28 - Aug. 3. Nagyveleg Egyházmegyei ifjúsági „„Nagytábor””
04. 11.00  Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
04 - 11. Balatongyörök – Pyrbaumi - Csákvári közös ifjúsági tábor
11.  11.00 Táborzáró istentisztelet. Igét hirdet Klaus Eyselein lelkész úr
19.  11.00  Istentisztelet keresztelővel (vasárnap)
25.  11.00  Istentisztelet keresztelővel (vasárnap)
Augusztus hónap igéje:
„Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöz-
tettél.” (Zsolt 30, 12)

AUGUSZTUS
5-9.   Múzeumi tábor ● Vértes Múzeum
17.     Hobby kiállítás ● Vértes Múzeum

18. Csákvár várossá nyilvánítási ünnepsége
17:00  Szabadság tér

• ünnepélyes városavatás
• „Világnak világa” Tapolcai Musical Színpad előadása
• tűzijáték
• utcabál a RockBázis együttessel

18-19. FLORIANA NAPOK  ●   Pihenőpark

19.          • Törpeharcsafogó verseny
• Községi Ünnepély
• Színielőadások
• Tűzijáték

20.         • Vadászprogram
• Lovasprogram
• Színpadi programok
• Sógorok együttes fellépése
• Kézműves és kirakodóvásár



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

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

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: augusztus 21.

KÖSzÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves csákvári Barátok, Ismerősök!
Hálás köszönetemet szeretném 
kifejezni mindazoknak, akik drága 
jó férjem, Veszelovszky László el-
hunyta után a segítségemre voltak 
és vannak, vagy bármilyen módon 
kifejezték együttérzésüket. Teme-
tése szülővárosában, Ózdon volt. 
Nem énekel már többet a Cimbo-
rákkal, nem mond már több viccet 
senkinek. Kérem, aki ismerte Őt, em-
lékezzen rá szeretettel. Becsületes, 
jólelkű, nagyon jó ember és férj volt.

felesége
Veszelovszkyné Varsányi Margit

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazon rokonoknak, 
ismerősöknek, akik édesanyánkat, 
Nagy Józsefnét utolsó útjára elkí-
sérték, sírjára virágot,  koszorút 
hoztak, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család
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sÍrKŐ
M i n d e n  á r k a t e g ó r i á b a n

1 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000ft-tól

2 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000ft-tól

Balogh István
k ő f a r a g ó m e s t e r

BOdMÉr
tel/fax: 0622-582-073
Mobil: 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

A Csákvári Vértesalja Vt.
értesíti a földtulajdonosokat,

hogy

2013. augusztus 22-én
17.00 órakor 

földbérleti díj kifizetést 
tart

Helye: Csákvári Polgármesteri
Hivatal Házasságkötő terem

A Csákvári Vértesalja Vt.
értesíti a földtulajdonosokat,

hogy

2013. augusztus 22-én 
14.00 órakor 

földbérleti díj kifizetést
tart

Vértesbogláron
a szokott helyen

F E L H Í V Á S ! F E L H Í V Á S !

törpeharcsafogó verseny!
A T.SZ. Horgászegyesület a törpék nagy számára

és az érdeklődésre való tekintettel
2013. augusztus 19-én

a Floriana napok keretében 8.00-tól 12.00-ig
törpeharcsafogó versenyt rendez.

A versenyre 2 fős csapatok nevezhetnek.
Nevezési díj 3000 Ft csapatonként, mely tartalmazza az ebéd árát.

A részvételt helyszűke miatt 70 csapatra korlátozzuk. Nevezni a Vas-
boltban lehet. Az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül, díjazzuk 
a legkisebb és a legnagyobb halat fogó csapatot. Horgászni kizárólag 
törpeharcsára szabad, az egyéb halat azonnal vissza kell engedni. A 
kifogott halak csapatok közötti összeöntése kizárással jár!

Érdeklődni: Zolnai Sándor 30-589-0113 telefonon.

EZ
AZÖN
HIRDETÉSÉNEK

H e l y e


