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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. ok-
tóberi nyilvános és zárt ülésein végzett munkájáról

A képviselő-testület 2013. október 10-i nyilvános és zárt ülésén az aláb-
bi határozatokat hozta:
• Döntött helyi vállalkozónak a városi vízrendezés fejlesztés kapcsán 
keletkezett bevételkiesése kompenzálására vonatkozó kérelméről, és 
részére meghatározott mértékű térítésmentes hirdetési lehetőséget biz-
tosít a Csákvár-Bodméri Hírmondóban és a képújságban.
• Tudomásul vette Dr. Nagy István  képviselő alpolgármesteri tisztségről 
szóló lemondását.
• Döntött a háziorvosi helyettesítésre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
dr. Zsigmond Lászlóval történő megkötéséről, valamint az orvosi rendelő 
„Mandula-2002” Egészségügyi Betéti Társaságtól való bérletéről.
• Csatlakozott a 2013/2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj pályázathoz, az ösztöndíj fedezetére a 2014. évi 
költségvetésben 400.000,- Ft összeget különített el. Az önkormányzati, 
megyei és kormányzati forrásból származó támogatásban az a pályázó 
részesülhet, akinél az egyéb pályázati feltételeknek való megfelelésen túl 
az egy háztartásban élők dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el 
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57.000,- Ft-ot.
•  Jóváhagyta a „Csákvár és Vértesboglár települések közigazgatási     te-
rületén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása koncesszió kere-
tében” közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
lefolytatását, felhatalmazta a polgármestert a kiválasztott hivatalos köz-
beszerzési tanácsadóval a megbízási szerződés megkötésére, az ajánlatté-
teli felhívás és dokumentáció jóváhagyására, valamint döntött az öttagú 
bíráló bizottság összetételéről.
A képviselő-testület 2013. október 22-i nyilvános ülésén az alábbi ha-
tározatokat hozta:
• Jóváhagyta az orvosi rendelő bérletéről szóló megállapodás Mandu-
la-2002” Egészségügyi Betéti Társaság által kért módosításait.
• Úgy határozott, hogy az orvosi rendelők elhelyezésére korábban ho-
zott határozatát módosítja és a költségekre tekintettel részletes, építési 
engedélyezési tervdokumentációt és költségvetést tartalmazó dokumen-
tációt csak a Pásztorházról (Szent István u. 1.) készíttet a három házior-
vosi, a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő, valamint a gyermekorvos    
elhelyezéséről. A jelenlegi orvosi rendelőnél egyszerűsített tanulmá-
nytervet készíttet az egyik orvosi rendelő gyermekorvosi rendelőként 
történő használatának feltételeiről; a volt tüdőgondozó épülete (Dózsa 
György u. 20.) esetében tanulmánytervet kér a védőnői szolgálat, a fogor-
vosi rendelő, a háziorvosok és a gyermekorvos elhelyezési lehetőségéről. 
A képviselő-testület 2013. október 29-i nyilvános ülésén az alábbi dön-
téseket hozta:
• Felkérte a Településfejlesztési Bizottságot és a Pénzügyi és Jogi Bizott-
ságot a Szászi József heraldikai szakértő által Csákvár címerének javítására 
tett javaslataival kapcsolatos további teendők meghatározására. 
• Megismerte és elfogadta a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, melynek kapcsán köszönetét fe-
jezte ki az egyesület önkéntes, a csákvári kulturális élet felvirágoztatását 
eredményező tevékenységéért. Megadta a közterület használati enge-
délyt a Holokauszt Évében, 2014-ben tervezett emlékül állítandó tábla 
és emlékkő közterületen, a Mikes utca Kastélypark bejárata felőli végén 
történő elhelyezéséhez,  és felkérte az egyesület elnökét, hogy a látvá-
nytervet benyújtás előtt mutassa be a Képviselő-testületnek.
• Megtárgyalta a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületnek az önkor-
mányzat felkérésére, a Tűzoltó torony felújítására benyújtott és elnyert 
pályázatának többletköltség igényét. Úgy határozott, hogy a 2014-es 
költségvetés terhére 5.300.000,- Ft-ot különít el, és a pályázat megvalósí-
tását előfinanszírozza. Felhatalmazta a polgármestert a feltételeket, üte-
mezést rögzítő szerződés megkötésére.
• Megtárgyalta és elfogadta a FEJÉRVÍZ Zrt-vel a 2013. évi beruházásra 
kötött vállalkozási szerződésnek a csákvári szennyvíztisztító telepen 
történő fejlesztési munkák elvégzésre vonatkozó módosítását.
• Megtárgyalta és elfogadta a települési állati melléktermék gyűjtőhely 
(állati hulladék-lerakó) üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói szerződést 
és működési szabályzatot. Felkérte a polgármestert a gyűjtőhely költség-
vetésének egyensúlyba hozása érdekében javaslat kidolgozására.
• Elfogadta a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2013/2014 nevelési évre 

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Hírmondó
szóló munkatervét, valamint jóváhagyta a 2014. január 1-jétől nyugdíjba 
vonuló óvónő helyett másik óvodapedagógus alkalmazását.
• Tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést.
• Megtárgyalta és elfogadta a település infrastruktúrájáról (víz, szenny-
víz, közvilágítás stb.) készült tájékoztatást, és felkérte a Településfejlesz-
tési Bizottságot, hogy  következő ülésén elemezze a szennyvízhálózatra 
még nem rákötött ingatlanoknál a csatlakoztatás elmaradásának okait. 
Kérte a Móric-majori víz minőségi vizsgálatának eredményét. A külterü-
leti utakkal kapcsolatos korábbi lakossági észrevételeket a következő 
testületi ülésre is elő kell terjeszteni annak felmérésével, hogy az ön-
kormányzat által biztosított sóder elterítése milyen tevékeny lakossági  
közreműködésre találhat.
• Megtárgyalta és elfogadta település köztisztasági helyzetéről szóló 
tájékoztatót.
• Felhatalmazta a polgármestert, hogy a „Csákvár Város települési víz-
rendezésének fejlesztése pótmunkák” címmel hirdetendő közbeszerzési 
eljárásnál a közbeszerzési tanácsadóval a szerződést kösse meg.
• A településtervező által előkészített dokumentáció alapján megindítot-
ta Csákvár közigazgatási területére vonatkozó szabályozási terv és helyi 
építési szabályzat módosítását az alábbi területekre vonatkozóan: 

1. a 0144 hrsz.-ú ingatlan szabályozásának újragondolása (telekosztá-
sok megváltoztatása), 
2. a Vértes utca végén, a 1739 hrsz-ú ingatlanon tervezett út meg-
szüntetésének megvizsgálása,
3. Káposztáskert É-i részén a szabályozás újragondolása (korábbi sza-
bályozáshoz visszatérés) 
4. a 343/2 és 379/3 hrsz-ú ingatlanok határvonalán található övezeti 
határ pontosítása.

• Jogszabályokban feltételként szabott csereterület hiánya miatt nem 
osztotta két területre a Csákvár, 0215 helyrajzi számú ingatlant.
• Elfogadta az egészségügyi alapellátással, a háziorvosi és fogorvosi szol-
gálat helyettesítéssel történő ellátásával, valamint az orvosi ügyelettel és 
a gyermekorvosi praxis kialakításával kapcsolatos polgármesteri tájékoz-
tatót.
• A Prinz allé lezárásával kapcsolatos egyes lakossági vélemények kap-
csán - vitát követően - felkérte a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 
helyi tulajdonosi közösség írásban történő megkérdezését követően új 
javaslatot terjesszen a testület elé 
• A hulladékudvar áthelyezésének lehetőségéről szóló előterjesztés kap-
csán további pontosításokra kérte fel a hivatalt a Duna-Vértes Köze Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezete felé.
• Megtárgyalta és elfogadta a vízrendezési pályázattal kapcsolatos fe-
ladatokról, lakossági észrevételekről, és a további teendőkről készült 
beszámolót.
• Megismerte és tudomásul vette az év végi rendezvényekről szóló 
tájékoztatót.
• Pályázatot írt ki a települési szippantott szennyvíz 2013. december 
1-jétől kezdődő gyűjtésére és szállítására.
• Kérelemre engedélyezte Csákvár településnév használatát a „Csákvárkút 
Kft.” cég elnevezésben.
• A Kempo Harcművészeti Egyesület kérelmére, - az ország minden tájáról 
érkező, jelentős számú látogatóra és nevezőre tekintettel - a Sportköz-
pont térítésmentes használatba adásáról döntött a Csákvár Kempo Kupa 
megrendezése időtartamára.

Dr. Szöllősy Tamás
igazgatási irodavezető

Áldott, békés karácsonyt kívánunk!

Csákvár és Bodmér Képviselő testülete



2                                                                                                                                                                                                                 CSÁKVÁRI-BODMÉRI HÍRMONDÓ 2013. DECEMBER

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Koreai Cég CsáKváron
Stratégiai fontosságú üzletet kötött Nagy Sándor vállalkozó: egy koreai 
céggel kötött keretmegállapodás alapján a társaság telephelyet létesít 
Csákváron. A cég jelen van Európa több országában is, és reményeink 
szerint Csákváron is munkalehetőséget teremt a közeli jövőben.

Kérelem a vértes volán felé
Csákvár  szerencsés földrajzi fekvésű, hiszen Székesfehérvártól 27 km-
re, Tatabányától 30 km-re fekszik, tehát két megyeszékhely közel azonos 
távolságban van. Mindez munka-, illetve iskolalátogatási lehetőséget 
jelent az itt élőknek. Míg Csákvár-Székesfehérvár között óránként jár-
nak csuklós autóbuszok (melyekre rendkívül nagy igény van), addig 
Csákvár-Tatabánya vonalában igen ritka a menetrend szerinti közleke-
dés, döntő többségében csak jelentős kerülővel és átszállással oldható 
meg, és sem munkahelyre történő bejárásra, sem iskolába járásra nem 
alkalmas a jelenlegi menetrend. (Az átszállás nélkül Csákvár-Tatabánya 
között közlekedő autóbuszok indulási idői a Szabadság téri megállóból: 
8:13, 9:31 és 16:26, az átszállások pedig csak a felcsúti elágazástól, illetve 
Bicskéről érhetők el, jelentős kerülővel és utazási költségnövekedéssel.)
Ugyanígy Csákvár-Oroszlány összeköttetése sem megoldott autóbusszal, 
még átszállással is nehezen lehet Oroszlányra eljutni, pedig ugyanolyan 
távolságra van, mint Bicske. Városunk, illetve a környékbeli községek lakói 
számára ezen városok felé történő járatindításokkal lehetőségek, távlatok 
nyílnának meg. Fentiek alapján kérelemmel fordultam Németh Tamáshoz, 
a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatójához az esetleges menetrend szerinti 
járatindítás lehetőségének megfontolása érdekében felajánlva, hogy igé-
nyfelmérésben, vagy adatszolgáltatásban állok szíves rendelkezésére. 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Közvilágítás a temető parKolóJában
Az Önkormányzat idén már nem ideiglenes megoldással gondoskodott 
Halottak Napján a temető parkolójának megvilágításáról, hanem vég-
leges megoldásként négy lámpaoszloppal elkészült a kiépített hálózati 
közvilágítás. A mintegy 180.000  Ft anyagköltséget az Önkormányzat 
állta, de mindez sokkal több anyagi ráfordítást jelentett volna a szíves 
közreműködők és felajánlók nélkül. Horváth Józsefné, Solymos Zoltán 
(SOSO Földszer Kft), Herczog Attila (Boro-Berta Kft),  Cservenka Géza, 
Király Zoltán Schaffer Tibor adománya és önkéntes munkája segített. A  
képviselő-testület úgy döntött, hogy a  területen takarékossági okokból 
éjfél és hajnali 4 óra között nem fog a 4 oszlopon a közvilágítás működni, 
ezt időkapcsoló szabályozza majd. Sötétedéstől éjfélig, illetve reggel 4 
órától viszont üzemelni fognak a lámpák.

saJtótáJéKozató
a KözútKezelő téli útüzemeltetéséről

November 15-én sajtótájékoztató keretében adott információkat Molnár 
István, a megyei közútkezelő igazgatója társaságuk téli útüzemeltetésre 
történő felkészültségéről. A tájékoztatón elhangzott, hogy a téli üzem-
módban használatos gépjárművek és eszközök megfelelő műszaki álla-
potban vannak, és több új járművet szereztek be az elmúlt évben. A már-
ciusi váratlan időjárás katasztrófából kiindulva hófúvás esetén szeretnék 
a mentésbe és a közúti hóeltakarításba szervezetten bevonni a telepü-
lések vállalkozóit. Hóakadály, elzárt település vagy életmentés esetén a 
közútkezelő közvetlenül riasztaná a vele szerződött vállalkozókat, és ter-
mészetesen megtérítené a közúton végzett munka költségeit. 
A tájékoztatón résztvettem, és két témában szólaltam fel. 
A Településfejlesztési Bizottság kérése alapján jeleztem, hogy a zámolyi 
elágazástól Csákvár irányába vezető út életveszélyesen nyomvályús. Esős 
időszakban a vízen futás jelensége révén fokozott balesetveszélyt jelent, 
nem beszélve a fagyos időszakról, amikor a nyomvályúban vastag jégré-
teg képződik. 
A márciusi időjárás kapcsán - a helyi polgári védelmi feladataim tapaszta-
lataiból kiindulva - javaslatot tettem arra, hogy időjárási vészhelyzet es-
etén a közútkezelő tartson fenn kifejezetten a településvezetők számára 
egy információs vonalat. Telefonhívásaim alkalmával véget nem érő fo-
glalt jelzések sorozatát hallgattam végig többször is a katasztrófa helyzet 
alatt, mire információhoz jutottam. Meglátásom szerint a polgármester-
ek soron kívüli tájékozódási lehetőséggel rengeteg munkát vehetnek le 
a közútkezelő információs szolgálatáról, hiszen a kapott információkat a 
megszokott módon közzétéve sokkal ke-vesebben fogják hívni egy-egy 
adott településről a közútkezelőt. Csákvár különös helyzetben van a közút 
fenntartás szempontjából, mivel két üzemmérnökség határán vagyunk: 
a város egyik fele a kápolnásnyéki, a másik fele a székesfehérvári üzem-
mérnökséghez tartozik. Természetesen mindkét üzemmérnökséggel tar-
tani fogjuk a kapcsolatot rossz időjárás esetén.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

bodméri önkormányzat beszámolója
     Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2013. október 14.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Napirend:
1. Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása.
BM rendelet alapján az 5000 fő alatti települések szociális célú tűzifa 
vásárlás támogatására nyújthattak be igényt 2013. október 15.-ig. Bod-
mér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester ja-
vaslata alapján úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium által támogatott 
igényléshez csatlakozik. A vásárláshoz szükséges önrészt az Önkormány-
zat költségvetéséből biztosítja. Megbízta a polgármestert intézkedjen a 
tűzifa beszerzéséről, annak szétosztásáról és az elszámolásról.  

Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2013. október 30.-án megtartott soron következő nyilvános üléséről. 

Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékozató a 
két ülés között végzett munkáról. 
A polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az útfelújítás-
sal kapcsolatos teljesítési igazolásokat aláírta, a számla kiegyenlítése 
megtörtént. Tájékozatott továbbá az orvosi ügyelettel kapcsolatos pol-
gármesteri tanácskozásról. Köztudott hogy az orvosi ügyeleti ellátás 
költségeinek csak egy részét finanszírozza az OEP. A másik rész nagyon 
jelentős terheket ró az Önkormányzatokra ennek a csökkentésére keresi 
a megoldást a 4 település polgármestere. A Képviselő-testület a tájékoz-
tatót megismerte és elfogadta.

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.
A 2013. évi költségvetési rendeletünk elfogadása után pótelőirányzatok 
érkeztek, átcsoportosításokról is döntött a Képviselő-testület. Ezek tet-
ték szükségessé a rendelet módosítását, hogy minden a helyére kerüljön.

3. Tájékozató a Község köztisztasági helyzetéről.
Összességében elmondható hogy a településkép rendezett és tiszta. 
Visszatérően azonban van néhány ingatlan, melynek tulajdonosa nem 
lakik életvitelszerűen a településen és elhanyagolja ingatlanát. Volt olyan 
ingatlan tulajdonos, aki többszöri felszólításnak sem tett eleget és 50,000 
forintos bírságot kellett kiszabni. A tüzelési rendelet be nem tartásával 
kapcsolatban is volt több panaszbejelentés. Kérjük a lakosságot, hogy a 
kerti hulladékot csak a kijelölt napokon és száraz állapotban tüzeljék el. 
Műanyag, gumi és más környezetet károsító anyag égetése tilos! A ren-
dezett faluképhez hozzájárult, hogy a belterületi utak szilárd burkolatot 
kaptak, elkészült a központban lévő parkoló és a Magyar Sándor utca 
Csákvári út kereszteződésében lévő bejáró kibővítése és aszfaltozása is 
megtörtént. A polgármester megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy 
a lemondott tiszteletdíjukból ehhez hozzájárultak.

4. Hó eltakarítási feladatra szerződéskötés. 
A korábbi évekhez hasonlóan a Község belterületén hó eltakarítási fela-
datokkal Szpodnyi Tiborné vállalkozót szeretnénk megbízni, aki a tavalyi 
évben is térítés nélkül maradéktalanul elvégezte ezt a munkát. Önzetlen-
ségét ezúton is tisztelettel megköszönjük.

5. Hulladékszállítási közszolgáltatás jogutódlása.
Bodmér község területén a hulladékszállítást az AVE Tatabánya Zrt. vé-
gezte. Jogszabályváltozásokat követően a jogszabályi előírásoknak az 
AVE nem felelt meg, ezért a szolgáltatást a Tatabánya város tulajdonában 
lévő Vértes és Vidéke Kft vette át. A szolgáltatás folyamatos. Az Önkor-
mányzatnak kötelező feladata a hulladékszállítás megoldása, a lakosság-
nak pedig kötelező igénybe venni. A jogutódlással kapcsolatban vannak 
még tisztázatlan kérdések, de ezek rendezése folyamatban van.

6. Aktuális ügyek.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bodmér köz-
ségben állandó lakóhellyel rendelkező 0 évestől a nappali tagozaton, 
középiskolai tanulmányokat teljesítőkig bezárólag, valamint  60 év feletti 
lakosait, anyagi és szociális viszonyaiktól függetlenül, karácsonyi ajándék 
címén személyenként egyszeri 5000 forint összegű támogatásban ré-
szesíti. 

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő 
ülését 2013. december 11.-én 15:30 órai kezdettel tartja, melyre min-
den érdeklődő állampolgárt hívunk és várunk. Az ülésekről készült 
jegyzőkönyvek megtekinthetők a polgármesteri hivatalban ügyfélfoga-
dási időben.      

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester
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intézményi hírek - sportközpont

DeCemberi orvosi ügyelet
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet

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

Örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Mese-Vár Óvoda Szabadság téri 
tagóvodájában megszervezett Alcoa Önkéntes Napon végzett munkánk 
elismeréseként az óvoda 1500 dollár támogatást nyert az Alcoa Alapítvá-
nytól. A támogatási lehetőséget Hembach Szilvia ajálnotta az óvoda figy-
elmébe, az önkéntes munkát az óvoda dolgozóival és a szülőkkel közösen 
végezték.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

megúJul az úttörő tér
Nagy örömünkre hamarosan átadásra kerül az Úttörő téri játszótér. 
A térre került egy kombinált vár csúszdával, egy mászóka, egy görgős 
lépegető, két rugós játék, egy homokozó és egy kétüléses hinta, továbbá 
öt pad is a játszótér szélén. A műút felőli ol-dalon körbe sombokrokat 
kell ültetnünk a pályázat előírásai alapján a tér közforgalmú úttól történő 
elkülönítése érdekében, valamint öt további facsemetét is telepítünk 
majd, hogy a gyerekek árnyékos helyen játszhassanak. 
Az Úttörő tér másik oldala is megújul reményeink szerint. A szeptember 
8-i településrészi fórumon elhangzott lakossági igények alapján az Úttörő 
tér Kenderesi út felőli útpadkája már október végén megszélesítésre 
került, most pedig a focipálya tereprendezését és újrafüvesítését szervez-
zük. Ez utóbbi lehetőségét a Csákvári Torna Klub által a Sportintézmény 
fejlesztésére elnyert újabb TAO pályázat adja, melynek keretében többek 
között a center pálya füvesítését is megújítják. A center pálya jelenlegi 
fűszőnyegét szeretnénk tereprendezés után áttelepíteni az Úttörő tér fo-
cipályájára.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

értesítés elnyert pályázatoKról
Csákvár Város Önkormányzata 2013 augusztusában nyújtott be pályázatot 
az Államreform Operatív program 1.A.5.-2013 kódszámú pályázati 
kiírására, „Csákvár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” cím-
mel. Az Önkormányzat a napokban vehette kézbe a sikeres pályázatról, 
és a mintegy 22. 000. 000 Ft-os, 100%-os támogatásról értesítő levelet. 
A  pályázat benyújtását egy felmérés előzte meg, mely az önkormányzat 
működésének hatékonyságát vizsgálta.
A fejlesztés alapvetően két részre osztható. 
Az első rész a konkrét szervezetfejlesztés, mely a fenntartható gaz-
dálkodás kialakítása mellett a munkavégzés hatékonyságának növelését 
célozza a feladatok, hatáskörök és egyes szervezeti egységek munkájának 
átgondolt meghatározásával, minőség menedzsment modell bevezeté-
sével. Szintén ide tartozik az elektronikus iratkezelés bevezetése, vala-
mint az egyes feladatok távmunkában történő elvégzésének vizsgálata. 
A munka során felülvizsgálatra kerülnek a munkafolyamatok, az önkor-
mányzat és a hivatal szabályzatai. Sor kerül a Csákvári Önkormányzati Tár-
sulás egyre bővülő feladatkörellátásának folyamatszervezésére is. Ezt egy 
szervezetfejlesztésre szakosodott tanácsadó cég fogja végezni, melynek 
kiválasztása közbeszerzési eljárás során történik. 
A fejlesztés második része az önkormányzat szoftverparkjának frissítése 
lesz.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

úJabb beruházásoK
a sportintézményben

A 2011-től látvány-csapatsportágak számára elérhető - társasági adó be-
fizetés terhére - pályázható fejlesztéseket a CsTK kezdetektől igyekszik 
megragadni. Ennek eredményként többek között műfüves futballpálya és 
több edzőpálya épült meg a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban. 
A 2013.év pályázati céljainak megvalósítása során az új hátsó 
öltöző tetőszigetelést kap, meghosszabbítják a lelátót, elektroni-
kus eredménykijelző kerül a pályára, és megújul a center pálya is új 
fűszőnyeggel, és beépített automata öntözőrendszerrel. 
A center pálya eddigi, jó minőségű füvét szakemberek szedték fel, és 
telepítették át  a régi iskola udvarára, illetve - ha az időjárás engedi - 
telepíteni fogják az Úttörő térre. Reméljük, hogy így ezek a  helyszínek jó 
minőségű gyeppel állnak majd  a használók rendelkezésére.

e-on hibabeJelentési lehetőség
Az egyre hosszabb  sötét esti-hajnali időszakok miatt kiemelten fontos a 
közvilágítás. Kérjük, segítse munkánkat a közvilágítás meghibásodásának  
be-jelentésével. A meghibásodásra bárki bejelentést tehet a 06-80-533-
533 ingyenes számon.
 Az automata telefonközpont két tájékoztatást kér a hívótól: 
1. Mely szolgáltatási területről hív a bejelentő: 1. gomb (Észak-Dunántúl) 
2. A hiba helye mely településhez esik közelebb: 4. gomb (Székesfehérvár) 
Ezt követően az E-On ügyfélszolgálati ügyintézője  a következő adatokat 
kéri: 
1. A bejelentő neve, telefonszáma 
2. A település neve 
3. Melyik utcában, milyen házszámnál,  hány darab lámpa nem világít.
Az ügyintéző megad egy azonosítószámot. Ezt érdemes felírni, mert 
a fenti telefonszámon ezzel az azonosítóval lehet érdeklődni  a javítás 
ütemezéséről. 
Ha inkább az önkormányzatra bízza a fenti ügyintézést, kérjük, hívja fel 
az 582-310 telefonszámot, és  kérje az ügyfélirányítót, aki regisztrálja  a 
hibabejelentést, és gondoskodik az E-On felé történő továbbításáról. 
Bár az E-On mindent megtesz a hibák megelőzése, illetve kijavítása 
érdekében,  több esetben nem tudták tartani a hibajavításra  előírt 15 na-
pot. Az önkormányzat külön nyilvántartással is igyekszik nyomon követni 
a hibabejelentést követő javítási idő betartását.. 

elinDult a CsáKvári iii. háziorvosi
 Körzet helyettesítése

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján 2013. november 4. napjától 
dr. Zsigmond László háziorvos, tüdőgyógyász szakorvos megkezdte 
helyettesítő háziorvosi tevékenységét dr. Wiesler Ferenc rendelőjében, 
Vargáné Kiss Katalin asszisztensi közreműködésével. 
A rendelés az alábbi időbeosztással zajlik: 
Hétfőn, szerdán, pénteken: 7:30 - 9:30 
Kedden, csütörtökön: 16:15 - 18:15
A rendelő ÚJ telefonszáma: 375-460 
A helyettes orvos a rendelésen kívül területi ellátást is végez, emellett az 
óvodákban ellátja az óvodaegészségügyi feladatokat is.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Legyen mindenkinek boldog a karácsony!

Tisztelt Csákváriak!
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tartósélelmiszer-gyűjtést 
szervez annak érdekében, hogy karácsonykor minél kevesebb embernek 
kelljen nélkülöznie.  
Ha Ön megteheti, és szeretne segíteni, kérjük, hogy élelmiszer-felaján-
lását (liszt, kristálycukor, olaj, tészta stb.) juttassa el a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálathoz (Csákvár, Szilárd Gy. u. 3. tel. : 22/582-310, 
20/444-7012, email: csakvarcss@gmail.com) 2013. december 17-ig. 
A felajánlott élelmiszerekből összeállított csomagokat karácsony előtt 
rászoruló családoknak szeretnénk átadni.

asztalitenisz
Október 20-november 20-ig
NB II. 
Játékosok: Molnár János, Imecs Ernő, Geri László, dr. Szám Zoltán, 
Makray Bálint
Pestújhely – Publo Csákvár TC 6:12
Turris SE Sporon - Publo Csákvár TC 6:12
Publo Csákvár TC – Celldömölki VSE 12:6
A csapat az NB II. csoport 1. helyén áll, minden mérkőzését megnyerte.
Megyei I. o.
Játékosok:Lönhárd Vilmos, Nádori László, Tóth Árpád, Schneiderné 
Máhli Ibolya, Fülöp Zsombor
Publo Csákvár TC – Bicske SZSE 15:3
A csákvári csapat 1. helyen áll, minden mérkőzését megnyerte.
Egyéb versenyek:
Polgárdi, Földes László emlékverseny: 2. hely Schneiderné Máhli Ibolya
Polgárdi, megyei újonc Top 12 bajnokság: 1. hely Fülöp Zsombor



apróhirDetés

Számítógépek szervizelése, kar-
bantartása. Érd.: 70/548-1602

Simpson motor jó állapotban 
eladó.
Érd.:06-30/5323359

Eladó 1 db 3 fázisú Nova 
villanytűzhely, 1 db villanymotor 
hozzáépített szivattyúval kb. 15 m 
slaggal 3 fázisú. Ugyanitt dióbél 
kapható kedvező áron.
Érd.: 255-170 a délutáni órákban

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

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: december 15.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik Katona Lajos teme-
tésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek.

Gyászoló család

Köszönetemet fejezem ki Tóth Vik-
tornak, aki megtalálta édesanyám 
pénztárcáját, és becsülettel vissza-
juttatta az összes irataival és pén-
zével együtt.

Csikesz Istvánné
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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

Telephely bérelheTO!
Csákváron,
a Kossuth utca 58. szám alatti telephelyen,
terület bérelheto! (a régi Misu tüzép) 

Autóbuszok, teherautók, mezőgazdasági gépek parkolására,
valamint bármilyen tárgyi eszközök tárolására van lehetőség.
Ezen belül 150 m2 fedett tároló helyiség áll rendelkezésre!

Cégek számára bejelentett telephelyet is biztosítunk!

Ára, megegyezéstől függően 10,000 Ft/hó-tól!

Érdeklődni lehet:  
Boros Gábor
20/324-2019

KEDVES VÁSÁRLÓINK!

“Jön a Mikulás, a Karácsony és még semmit sem vettem” 
Gyakran elhangzik ez így év végén.

Kérdezz! Kis csapatunk segít megtalálni a Neked 
kedvező ajánlatot, illetve a keresett terméket.

Szlogenünk: nálunk mindent megtalálsz!

A masszázskrémtől a csalánteáig,
aszalványoktól a glutén- és laktózmentes termékekig.
Találsz még üzletünkben kreatív-hobby ténykedéshez

gyöngyöket, filclapot, kartonpapírt, festékeket.
Forgalmazzuk Dr. Lenkei vitaminjait.

Ha szülinap közeledik, van nálunk gyertya, virág,
tűzijáték, ehető ostyadíszek.

Mindezeket kedvező áron. Nézz be hozzánk!

Vásárolhatsz nálunk energiát, gázt, villanyt.

Megtalálsz a szépülő Úttörő tér árnyékában.
Csákvár, Kenderesi út 17. Tel.: 22/254-332

Ingyen is hívhatsz: www.telefonkönyv.hu

Kellemes Karácsonyt, és boldog új évet kívánunk
minden kedves vásárlónknak!

Szeretne egészségesebben élni?
Fontos számára a jó közérzet?
Kezdje az alapoknál!

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Csákváron  3500 Ft-tól!
Termékeinket megrendelheti otthonából kényelmesen!

• bio és organikus ételek, alapanyagok
• glutén, -laktóz, -cukor és tojásmentes ételek, alapanyagok
• paleolit élelmiszerek
• vitaminok, táplálékkiegészítők 
• gyógyteák, gyógynövények
• természetes bőrápoló termékek
• vegyszermentes mosó- és tisztítószerek

Elérhetőségeink:

Trendmánia Biobolt 
8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 3-4.
www.bioboltfehervar.hu
Tel.: 06-70/775-5502

Folyamatos akciók és bővülő árukészlet!
Részleteket keresse postaládájában!

Kedves Olvasóink!
A Floriana Könyvtár 

december 17-től 
január 4-ig zárva tart.
Nyitás január 7. (kedd)


