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Csákvári Önkormányzat beszámolója

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
március 20-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:
• A Képviselő-testülete a Szent István utcai lakásokban adományból kialakítandó orvosi rendelőkkel kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette.
• A Csákvár Egészségház Társasház (8083 Csákvár, Szabadság tér 5.) tulajdonosközössége által 2014.március 6-án Nyilatkozatban közölt, majd 2014.
március 12-én válaszaival módosított felajánlás hosszútávon történő elfogadása feltételeinek tárgyalását előkészítetlenség miatt elnapolták.
• Tudomásul vették dr. Zöld és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. felmondását,
továbbá dr. Szekeres Ferenc helyettesítés visszamondására vonatkozó nyilatkozatát. Dr. Varga Erika járási tiszti főorvos azon tájékoztatását mely szerint
a fogorvosi szolgálat helyettesítésére a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri
Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete jelöl ki fogszakorvost, szintén
tudomásul vették.
• A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatosan nem megfelelő
egészségügyi szolgáltatás miatt eljárást indított.
• A lakhatásra alkalmas önkormányzati ingatlanokról szóló tájékoztatót
megismerte, azt tudomásul vette a képviselő-testület.
• A számlavezetésre, pályázatok előfinanszírozására vonatkozó ajánlatokat
megismerték. Az ajánlatok egy részének hiánya miatt a döntést az április 8-i
Képviselő-testületi ülés idejére napolták el.
• A Tersztyánszky Ödön Sportközpont futballpályájáról felszedett
gyepszőnyeget az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (8083 Csákvár, Szent István u. 1.) salakos kézilabda pályájának
füvesítésére biztosították.
• Az intézményi térítési díjak a 2013. évihez képest nem kerültek felemelésre.
Zárt ülésen történt döntés a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumában történt személyi változásról.
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. április 8-án tartott ülésén a következő döntéseket hozta:
• A dr. Folly és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött helyiségbérleti
szerződést a helyettesítő fogorvos visszalépése miatt felmondta.
• 2014. április 1. napjával közös megegyezéssel hozzájárult ahhoz, hogy a
Mandula 2002 Bt-vel kötött helyiségbérleti szerződésében bérlőként helyette a Zsigmond és Zsigmond Egészségügyi Szolgáltató Bt. lépjen, tehát dr.
Zsigmond László közvetlenül köthessen a 30 napos felmondási idő kivárása
nélkül bérleti szerződést
• Felkérte dr. Czenczi Anikó ügyvédet, ingatlanforgalmi szakjogászt, hogy
szakértő bevonásával adjon állásfoglalást arról, hogy a Csákvár, Szabadság tér
5. szám alatt található, korábban önkormányzati tulajdonú rendelőépületre
terhelt „egészségügyi célvagyon” milyen forgalmi értéket képvisel. Ezzel
együtt felkérte dr. Nagy István április 8-i beadványának megvizsgálására, és a
garanciákat tartalmazó szerződés készítésére is.
• A hétközi-hétvégi összevont orvosi ügyelettel kapcsolatban a Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Móri Járási Intézete
által indított eljárásban úgy nyilatkozott, hogy az orvosi ügyelet fenntarthatóságát, jövőjét az elkövetkezőkben nem látja biztosítottnak. Az orvosi
ügyeletben közreműködő orvosok létszáma csökken, a problémára nem lát
megoldást. Ezért Gánt, Vértesboglár, Bodmér települések önkormányzataival egyetértésben az orvosi ügyelet helyben történő megoldására vonatkozóan megoldást keres.
• Dr. Zsigmond László háziorvos kezdeményezésére elvi hozzájárulást adott
a Csákvár III. számú körzet és a Gánt települést magába foglaló körzet praxisának egyesítésére.
• Dr. Nagy István szakorvos, vállalkozó háziorvos rendkívüli felmondását elfogadta, eddigi munkáját megköszönte. A helyettesítésre Lenthárné dr. Ungár Myrtill szakorvost kérte fel, aki nyilatkozott a praxis vásárlási szándékáról.
Felhatalmazta a polgármestert a feladatellátási szerződés megkötésére.
• Felhatalmazta a jegyzőt, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
informatikai biztonsági besorolását végezze el és ennek eredményét, valamint az informatikai biztonságért felelős személy adatait közölje az illetékes
hatósággal.
• Felkérte a polgármestert tárgyalás kezdeményezésére, szerződés tervezet
kérésére a Buda Regionális Bank Zrt.-vel folyószámla vezetés, illetve 30 millió
forint összegű folyószámla hitel felvételére vonatkozóan.
• Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló önkormányzati
rendelet tervezetet társadalmi véleményeztetésre írta ki .
• A közvilágítás fejlesztése kapcsán az alábbi fejlesztéseket építteti ki: A Parksor utca 14. szám előtt, Traktoros utca 9. szám előtt, Vajda János utca 47.
szám előtt a meglévő oszlopokra közvilágítási lámpák felhelyezését határo-

zta el, a Tó-Vill Bt. árajánlatát elfogadva erre a célra 190.500.-Ft-ot biztosít a
2014. évi költségvetés terhére.
• A Kálvin utca és Városkút tér sarkán lévő járda és árok rendezése érdekében
felkérte a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságával azzal kapcsolatban, hogy a Kálvin utca
páros oldalán a Kálvin teremtől a Városkút tér sarkáig a csapadékvíz elvezetés rendezése érdekében építsen ki beton folyókát.
A Kálvin utca és a 1926 hrsz-ú út határán található beton járda felvágását
határozta el az ingatlantulajdonos kérésének megfelelően azzal a feltétellel,
hogy tulajdonos előzetesen írásban nyilatkozik arról, hogy írásban tájékoztatást kapott a felvágás következményeiről, valamint tudomásul veszi, hogy az
ebből adódó kárát az önkormányzat nem vállalja magára.
A járda felvágására bruttó 10.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetés
terhére.
• A Csákvár, 3501 helyrajzi számú (Malachegy) 1377 m2 területű ingatlan
bérbeadására pályázatot írt ki.
• Szent István utca és Szilárd Gyula utca kereszteződés forgalmi rend megváltoztatását rendelte el. Felkérte a hivatalt, hogy a forgalmi rend megváltoztatása érdekében az „ Elsőbbségadás kötelező” táblát távolítsa el, valamint
a forgalmi rend változásról szóló felhívást a helyben szokásos módon tegye
közzé. Felkérte a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy vizsgálja meg
az útjavítás lehetőségét, és az aszfaltozás, vízelvezetés kiépítés technológia
és költségvonzatát terjessze a Képviselő-testület elé.
• A Szent István utca 1. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő ásott kút
fedőlapjának cseréjét határozta el azzal, hogy a kút lefedésekor biztosítani kell a vízkivétel mobil rendszerű lehetőségét fedhető nyílás kiépítésével, elektromos csatlakozó kiépítésével, kerti 500 W-os szivattyú és kerti
locsolótömlő megvásárlásával. A munkálatok elvégzésére és locsolóeszközök
megvásárlására bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.
• Lakossági igény alapján megtárgyalta a Bem utcában a súlykorlátozási
igényt és a közlekedési helyzet áttekintését követően úgy határozott, hogy
súlykorlátozást nem vezet be.
• A vonatkozó kérelmekben foglaltak alapján a szelektív hulladékhasznosítást elősegítő, közterületen végzett konténeres ruhagyűjtést a közterület-használat egyes kérdéseiről szóló 14/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelete tekintetében nem közérdeket érintőnek minősítette. A
rendeletben meghatározott közterületi díj megfizetésével lehetőséget
biztosít a gyűjtőkonténerek kihelyezésére fél éves időtartamra a szelektív hulladékgyűjtő helyeken azzal a feltétellel, hogy engedélyes vállalja a
burkolt felület kialakítását a jelenlegivel megegyezően, valamint vállalja a
konténerek környezetének tisztán tartását és rendszeres ürítését.
• A Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testület Bicskei Járási Munkacsoportja megalakulásával, illetve az ott elhangzottakkal kapcsolatos tájékoztatót
tudomásul vette.
• Megismerte a polgármester Településszépítési Napról szóló tájékoztatóját,
és azt tudomásul vette. Köszönetét fejezi mindazoknak, akik a település
szépítésében részt vettek.
• Engedélyezte május 1-jétől 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott felvételét a Floriana Könyvtárba a nyitva tartás, szabadság kiadás
biztosítása és a művelődésszervezés, rendezvényszervezés feladatainak ellátása érdekében. A bér és járulék fedezeteként a polgármester által történt felajánlás alapján a polgármester betervezett költségtérítését rendeli
fedezetként.
• A vadgesztenyefák permetezésével kapcsolatban úgy határozott, hogy
2014. évben is biztosítja a gesztenyefák aknázó moly elleni védelmét. A
permetezési munkát 200 db fa vonatkozásában megrendeli a Kiss Kert
2006 Kft-től. A kétszeri védekezés fedezetét a Képviselő-testület a 2014.
évi költségvetésből biztosítja. Felkérte a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy keresse meg felhívásával a csákvári gesztenyefa tulajdonosokat
a kétszeri permetezés lehetőségével, önköltség viselése ellenében.
• Megtárgyalta az előterjesztést, és hozzájárult a Csákvári Általános Iskola és
Zeneiskola Kulturális- és Sport Egyesülete által 2013. 06. 26-án Csákvár Nagy-község Önkormányzatának felkérésére (Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2013. (V.28.) határozata) és a 35/2013.
(V.22.) VM rendelet alapján benyújtott „Tanuljunk az idősektől - gyakorlati kert az idősek otthonában” c. pályázat előfinanszírozásához a pályázat
előfinanszírozásának feltételeit, ütemezését az Egyesülettel kötendő finanszírozási szerződésben rögzíti
A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők a Floriana Könyvtárban, illetve tanulmányozhatók a város honlapján. A nyilvános ülésekre mindenkit szeretettel várunk.
Dr. Fillér László
önkormányzati- és társulási irodavezető
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Bodméri Önkormányzat beszámolója

Fájó szívvel értesültünk arról, hogy

Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. március 26-án megtartott üléséről.

Napirendek:

1. Tájékoztató két ülés közti munkáról:
A polgármester tájékoztatta a képviselőket hogy március 11-én a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tanácskozott a faluházán. Megállapítást nyert, hogy a környező településekhez képest Bodmér jó helyzetben van. 3 gyermek van nevelő szülőknél a faluban, a szolgálat tájékoztatása szerint rendben vannak a dolgok.
Március 16-án a polgármester és az alpolgármester asszony Kápolnapusztai koszorúzáson vett részt ahol Törő Gábor országgyűlési képviselő
mondott ünnepi beszédet.
Továbbiakban arról is tájékoztatott a polgármester, hogy a védőnői szolgálattal kapcsolatban a korábbi helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésre kerültek, a még szükséges eszközök beszerzése
megtörtént. A szolgálat teljes felszereléssel várja a kismamákat és a
gyerekeket.
2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása:
A zárszámadás előtti utolsó módosítás azokat a tételeket tartalmazza,
amiket pluszban kapott az Önkormányzat, így tartani tudta a költségvetését és az előirányzatoknak megfelelően történt a gazdálkodás.
3. Beszámoló a 2013. évi adóhatósági munkáról:
A beszámoló számadatait nézve pozitív irányú elmozdulás látható a korábbi évekhez képest. Az adóhatósági munka igen alaposnak mondható
a hátralékokat az adócsoport azonnal igyekszik behajtani. A környező
településekhez képest Bodméron az adófizető morál pozitív.
4. Csákvári Bodméri Hírmondó Szerkesztőségének beszámolója:
A Hírmondó 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Képviselő Testület megismerte és elfogadta. Egyetértett azzal, hogy a szerkesztőség
elnöki tisztségét 2014. február 1. napjától Szekeresné Horváth Zsuzsanna
látja el.
5. Vértesboglár Község Önkormányzatának támogatási kérelme:
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, Vértesboglár
Község Önkormányzata részére 60.000 forint összegű célzott támogatást
nyújt a Vértesboglári Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola,
Iskolai könyvtár polcrendszerének kialakításához.
6. Vasvári Pál utcai útpadka rendezése:
Az adósság konszolidációban részt nem vevő önkormányzatok számára ki
írt pályázaton 2.942.000 forintot nyertünk el, ehhez még hozzá tesszük a
költségvetési tartalékunkat és megcsináltatjuk a Vasvári Pál utcai árkot,
bejárókat és az útpadkát. A munkára kiírt pályázatot a SOSO földszer
kft. nyerte el, a vállalkozói szerződés aláírása megtörtént a munkálatok
megkezdődtek.
7. Aktuális tájékoztató a település egyházi életével kapcsolatban:
A Vértesaljai Egyházmegye Vezetése műszaki ellenőrt küldött ki a
parókián a közelmúltban tett fejlesztések, beruházások vizsgálatára. Ezek
után lezajlott az egyházközségünk vizitációja. A vizitáció megállapította,
hogy a műszaki ellenőr jelentése szerint a benyújtott számlák a valóságnak megfelelnek, sőt a jelenleg érvényben lévő építőipari normakönyv
szerinti áraknál 200.000 forinttal kevesebbért lettek a munkák elvégezve.
A gondnok jól sáfárkodott az egyházközség pénzével. Az egyházmegyei
számvevő által megalapítást nyert, hogy a Felcsúti gyülekezettel közös
bankszámlán kezelt, de az alszámlán elkülönített pénz teljes mértékben
a Bodméri egyházközség tulajdona.
A képviselő testület soron következő ülését 2014. május 28-án 15-30
órai kezdettel tartja melyre minden érdeklődő állampolgárt hív és vár. Az
ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Tájékoztató Kossuth utca
elején járda javításról

A Kossuth utca elején az 1950-es évek végén készült el a járda. Ennek
felújítása történt meg önkormányzati költségvetésből, közmunkaprogram lehetőségeinek kihasználásával 2014-ben.
A felújítás április végén a sok esőzés, valamint a közmunkaprogram
ciklusának állami lezárásával félbe maradt. Számításaink szerint
4-5 munkanap alatt befejezhetők a kimaradt területek, és a járda így
egybefüggően javított lesz.
A munkát 2014. május 15-től tudjuk ismét elkezdeni, mivel a közmunkaprogram újra indul.
Addig kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

Dr. Nagy István

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja
a város háziorvosa
2014. április 21-én életének 71. évében
türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt.
Dr. Nagy István 1943.február 12-én született Egerben. Az érettségi
után először a Műszaki Egyetem építészmérnöki karán kezdett tanulni, tanulmányait azonban félbe szakította, mert az ovosi pálya jobban
vonzotta. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett orvosként és a kisbéri kórház belgyógyászati osztályán dolgozott egészen
1983-ig, amikor Csákvárra került.
30 éve, 1983. november 1-jén kezdett körzeti orvosként Csákváron
dolgozni. 1994-től folyamatosan tagja volt Csákvár Képviselőtestületének. 2006-tól, illetve 2010-től alpolgármesterként tevékenykedett.
Több csákvári társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, vadásztársaság vezetője, illetve elnökségi tagja volt.
A Város Képviselő-testülete Dr. Nagy Istvánt saját halottjának tekinti.
Emlékét megőrizzük.

Forgalmi rend változás
a Szilárd Gyula utcában
A Szent István utca és a Szilárd Gyula utca kereszteződésénél – a
vízelvezető beton folyókánál – forgalmi rend változás fog történni.
A Szent István utca végén – a völgyterületen fekvő ún. „kutyaszorító”
torkolatánál – lakók jelezték, hogy nehézséget jelent számukra az
elsőbbségadás betartása, mivel a domb tetején kell megállniuk, és ez –
különösen havas, jeges időben – az útminőség és a domborzat miatt szinte lehetetlen.
A Szilárd Gyula utca felől érkezők a folyókánál egyébként is szinte teljesen
lelassítanak, kérik ezért az elsőbbségadás kötelezettségének áttételét a
Szilárd Gyula utca felől érkezőkre.
A Képviselő-testület megvizsgálta az esetet, és jóváhagyta a kért forgalmi rend változást. A Szent István utca végéről eltávolításra kerül az
„Elsőbbségadás kötelező” tábla, így a Szilárd Gyula utca és Szent István utca kereszteződésében a továbbiakban a „jobbkéz szabály” érvényesül. Ennek nyomán a Szent István utcából (jobbról) érkezők számára
elsőbbséget kell adni.
Kérem, szíveskedjenek a Szilárd Gyula utcában közlekedők a forgalmi
rend változást közlekedésük során figyelembe venni.

Úttörő téri játszótér
Értesítjük a Tisztlelt Lakosságot, hogy a megújult Úttörő téri játszótér
mellett található régi vas játszótéri játékokat, játék elemeket az önkormányzat köteles eltávolítani és elszállítani, mert ezeket a játékokat már
nem lehet szabványosítani, nem felelnek meg a jelenleg érvényben lévő
előírásoknak, és jelenlegi állapotukban balesetveszélyesek is.

fogorvosi helyettesítés
Tájékoztatom a Tisztelt csákvári és vértesboglári Lakosságot, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi
Intézetének határozata alapján (mivel dr. Zöld Éva fogorvos a fogorvosi
helyettesítési szerződést felmondta) a fogorvosi rendelés helyettesítésének rendje 2014. május 5-től a következő:
Dr. Bánki Erzsébet Bicskén, a Kossuth tér 17. szám alatti Egészségház II.
emeleti rendelőjében fogadja a betegeket előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 567-575
Rendelési idő:
Hétfő: 12-18.
Kedd - szerda - péntek: 7-13.
Csütörtök: 12-18.
(szerdán iskolafogászati ellátás, csak sürgős esetek ellátása)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
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RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
nem gépi meghajtású jármű esetén az ittas járművezetésről
A vonatkozó jogszabályok betartásának és betartatásának érdekében
előfordul, hogy a rendőrök szolgálatellátásuk során nem gépi meghajtású
járművek vezetőivel, például kerékpárosokkal szemben kénytelenek intézkedni. A szabályok be nem tartása jelentősebb veszélyt jelenthet a
kerékpárosra magára, illetve a közlekedésben résztvevő többi személyre egyaránt. Adott élethelyzetben megnő annak a kockázata, hogy akár
kisebb baleset is komolyabb sérüléssel járjon.
Az ittasan történő kerékpározás annak foka szerint növeli a baleset
bekövetkezésének kockázatát, ezáltal baleset-megelőzési szempontból
nagyon fontos ezen tényezők folyamatos ellenőrzése, szankcionálása.
A statisztikák szerint a közlekedési balesetek okozói közül második helyen a kerékpárosok szerepelnek.

Nem gépi meghajtású jármű vezetője (csak kerékpáros) nem főúton
Légalkohol-koncentráció

Vérvétel vagy hitelesített légalkoholmérő
használata szükséges-e
(Az ORFK Ut. alapján)

Intézkedés

0,25 mg/liter vagy alatta

Nem

Nincs eljárás

0,26 mg/liter
vagy felette

Igen

A KR alapján
30e Ft bírság

Nem gépi meghajtású jármű vezetője (kézikocsi, állati erővel vont jármű)
nem főúton

A alábbi táblázat ismerteti a különböző, nem gépi meghajtású járművek
tekintetében az ittas járművezetésre vonatkozó mértékeket, eljárásokat
illetve büntetési tételeket.

Légalkohol-koncentráció

Vérvétel vagy hitelesített légalkoholmérő
használata szükséges-e
(Az ORFK Ut. alapján)

Intézkedés

Nem gépi meghajtású jármű vezetője főúton (kerékpáros, kézikocsi, állati
erővel vont jármű)

0,25 mg/liter vagy alatta

Nem

Szabs. tv. alapján
eljárás

0,26 mg/liter
vagy felette

Igen

A KR alapján
30e Ft bírság

Légalkohol-koncentráció

Vérvétel vagy hitelesített légalkoholmérő
használata szükséges-e
(Az ORFK Ut. alapján)

Intézkedés

0,25 mg/liter vagy alatta

Nem

Szabs. tv. alapján eljárás

0,26 mg/liter
vagy felette

Igen

A KR alapján
60e Ft bírság

A kerékpárosoknál komoly problémát vet fel az ittas járművezetésen felül
az is, hogy nem szükséges KRESZ vizsga megszerzése, ezáltal a közlekedési
szabályok ismerete a kerékpár jogszerű használatához.
Ellenben az állati erővel vont jármű hajtásához engedély szükséges. Ezek
lehetnek hajtási engedély, illetve érvényes vezetői engedély (bármely
nemzeti és nemzetközi) kategória.

A következő táblázat segítségével megtudhatjuk, hogy különböző fajtájú és mennyiségű elfogyasztott alkohol milyen koncentrációban mutatható ki
szervezetünkben az eltelt idő függvényében. A kimutatás tájékoztató jellegű, emberenként kortól, nemtől, súlytól, stb. függően az értékek pozitív és
negatív irányba is elmozdulhatnak, azaz minden emberre máshogy hat az elfogyasztott alkoholmennyiség.
a maximum mennyiség elérésétől számított (óra)

Az elfogyasztott
alkohol

Alkohol
mennyiség gr.

Véralkohol koncentráció
ezrelékben

0,5

1 pohár sör

9

0,19

0,11

-

-

-

-

-

-

1 hosszúlépés
1 kis fröccs

10

0,20

0,12

-

-

-

-

-

-

1 kis üveg sör
1 korsó sör

15

0,30

0,22

0,15

0,075

-

-

-

-

½ dl pálinka
2 dl bor
½ dl rum

20

0,40

0,32

0,25

0,17

-

-

-

-

½ dl konyak

25

0,50

0,42

0,35

0,27

0,20

0,12

-

-

1 dl likőr
1 házmester

30

0,60

0,52

0,45

0,37

0,30

0,22

0,15

-

1 dl rum
1 dl pálinka

40

0,80

0,72

0,65

0,57

0,50

0,42

0,35

0,20

1 dl konyak
½ liter bor

50

1,00

0,92

0,85

0,77

0,70

0,62

0,55

0,40

1 liter bor

100

2,00

1,92

1,85

1,77

1,70

1,62

1,55

1,40

Tisztelt Állampolgárok!
A Bicskei Rendőrkapitányság vezetői és beosztotti állománya a törvényesség, emberségesség, tisztesség, tényszerűség betartása mellett
látja el szolgálati feladatait. Jogsértés észlelése esetén azonban intézkedési kötelezettség áll fenn.
Kérem, hogy a fenti tájékoztatásban foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni.
A témához kapcsolódó jogi normák:
- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Szabs. tv.)
- 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
- 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

elteltével a szervezetben az alábbi érték marad

megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról (KR)
- 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről (ORFK Ut.)
				

dr. Balázs Sándor r. alezredes sk.
kapitányságvezető

Lovas rendőrök
külterületi szolgálata
A Készenléti Rendőrség állományába tartozó lovas rendőrök eseti jelleggel látnak el szolgálatot az elkövetkező hónapokban Csákvár külterületén. A különleges járőr szolgálattal kívánja erősíteni a Bicskei
Rendőrkapitányság Csákvár és környéke közbiztonságát.

HIRDETMÉNY
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2014. (IV. 08.) határozata az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelettervet
társadalmi véleményeztetéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített és természeti
környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetet társadalmi véleményeztetésre írja ki az alábbi tartalommal:
„Csákvár Város Önkormányzatának .../2014.(V. ...) önkormányzati rendelete az
épített és természeti környezet helyi védelméről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az épített és természeti környezet védelméről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet a Csákvár város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazása során:
a) védett településszerkezet: a képviselő-testület által védetté nyilvánított
utcahálózat, telek-szerkezet, beépítési mód és építési vonal,
b) védett településkarakter: a képviselő-testület által védetté nyilvánított jellegzetes
építészeti elemek, szerkezetek, formák, anyagok, színvilág együttese,
c) védett településkép: a képviselő-testület által védetté nyilvánított utcakép,
az épített és a táji környezet együttese. A védett településkép az épített és a természetes környezet elemeit egyaránt magába foglalja, így különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, növényeket (kerteket), közterületi bútorzatot
és burkolatokat. A védett településkép része lehet a terület (területrészek) használati
módja is.
d) védett épület, építmény: a képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan
épület, építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá
építészeti, település-történeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy műszakiipari-agrár szempontból jelentős alkotás. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősülhet az a telek, annak használati módja is, amelyen a védett épület,
építmény áll.
e) védett épületrész: a képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, portálja,
lépcsőháza, díszítményei, illetve különleges tartószerkezete.
f) védett műtárgy: a képviselő-testület által védetté nyilvánított, a d) és az e) pontok alatt fel nem sorolt építmény, műtárgy - különösen emlékmű, szobor, síremlék
(sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés.
g) értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek),
szervezet(ek) által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a
védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, műszaki, illetve természeti jellemzőit.
h) védett növényzet: a képviselő-testület által védetté nyilvánított egyedi növény
vagy növény-együttes (fasor, park), amely várostörténeti vagy természeti szempontból a hagyományos településkép megőrzését biztosítja.
i) védett érték: a 2. § a)-f ) és h) pontjaiban meghatározottak bármelyike.
j) védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.
Helyi védettség keletkezése és megszűnése
3. § (1) Helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a képviselőtestület rendelettel dönt.
(2) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését a képviselőtestület, valamint bármely természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezős szervezet írásban kezdeményezheti, erre településrendezési terv
is javaslatot tehet.
(3) A védettség alá helyezési kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) egyedi építmények és természeti értékek (egyedi védelem) esetén:
– a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,
– a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, emelet, ajtó,
illetve telekrész),
– a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),
– a kezdeményezés indokolását.
b) településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes (területi
védelem) esetén:
– az együttes megnevezését,
– körülhatárolását,
– a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),
– a kezdeményezés indokolását.
(4) Védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmazni kell a védelem meg-szüntetésének okait.
(5) Meg kell szüntetni a védelmet teljes műszaki avulás, illetve növényzet elhalása
esetén.
Védelem alá helyezési illetve megszüntetési eljárás
4. § (1) A védelemmel illetve annak megszüntetésével kapcsolatos döntés
előkészítéséről a főépítész gondoskodik.
(2) A védetté nyilvánításhoz értékvizsgálatot kell készíteni.
(3) Védelem megszüntetéséhez a védelem megszüntetésének okait maradandó módon (fotók, rajzok, stb.) dokumentálni kell.
(4) Az értékvizsgálat illetve a védelem megszüntetésére vonatkozó dokumentáció
elkészítéséről a Képviselő-testület gondoskodik.

(5) A védelem alá helyezéshez illetve annak megszüntetéséhez be kell szerezni az
érintett ingatlan tulajdonosok véleményét. A helyi szakmai, társadalmi szervek,
egyesülések álláspontja beszerezhető.
(6) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás
megindításáról az érdekelteket értesíteni kell.
(7) Az egyedi védelemre, illetve annak megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés
esetén az értesítést az érdekelteknek írásban kell megküldeni.
(8) Területi védelemre, illetve annak megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés
esetén az értesítés történhet helyben szokásos közhírré tétellel is.
(9) A védettséggel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatos javaslatot - az erről
szóló döntést megelőzően - a helyben szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni.
(10) A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat, az értékvizsgálat illetve a megszűnést
dokumentáló iratok megtekintését biztosítani kell.
5. § (1) Egyedi védelem elrendeléséről illetve megszüntetéséről értesíteni kell:
– az érintett ingatlan tulajdonosokat,
– az illetékes Földhivatalt,
– az illetékes építésügyi hatóságot,
- településrendezési eljáráson kívüli megszüntetésről szóló rendelet tervezetet az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. §
(4) bekezdésében előírtakon túl az önkormányzati társulásnak is meg kell küldeni
tájékoztatásul.
(2) Területi védelem elrendeléséről illetve megszüntetéséről az érintett közművek
kezelőit kell értesíteni.
(3) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésének a tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.
(4) A helyi védettség fennállásának tényét a hivatalos helyszínrajzon fel kell tüntetni
az alábbiak szerint:
„ Csákvár Város Önkormányzata ...... rendelete alapján védett települési érték.”
(5) Az ingatlan-nyilvántartási, illetve helyszínrajzi bejegyzésről a jegyző gondoskodik.
(6) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.
A védett értékek fenntartása
6. § (1) A védett értékek jó karbantartása, állagmegóvása a tulajdonos kötelessége.
(2) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon
túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő
munkálatok költségeihez az önkormányzat támogatást adhat.
(3) A támogatást a tulajdonos kérését követően az önkormányzat képviselő-testülete
évente a költségvetésben határozza meg.
A védett értékek nyilvántartás
7. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett értékre vonatkozó
a) megnevezést,
b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám),
c) tulajdonos, kezelő (bérlő) nevét, címét,
d) helyszínrajzot,
e) rendeltetés és használati mód megnevezését,
f) eredeti tervdokumentáció másolatát - ha ez rendelkezésre áll,
g) a védelem elrendelésére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztés és döntés
másolatát,
h) felmérési terveket - amennyiben ezek beszerezhetők,illetve előállíthatók,
i) fotódokumentációt,
j) hatósági intézkedéseinek jegyzékét (iktatószámát),
k) minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel
összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart.
(3) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.
A védett értékek megjelölése
8. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.
A tábla szövege:
„ Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete védetté nyilvánította.
évszám”
(2) Védett növényzet esetében az (1) bekezdésben meghatározott táblán a növény
magyar és latin megnevezését is fel kell tüntetni.
(3) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - külön eljárás nélkül - a polgármester gondoskodik.
(4) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.
(5) Helyi területi védelem esetén a védett értéket az önkormányzat a környezethez
igazodó, a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó táblával megjelölheti.
A helyi védelem irányítása
9. § (1) A településen a helyi védelmet a polgármester a főépítész közreműködésével
irányítja.
(2) A helyi védelemmel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon kell
kihirdetni és közzétenni.
Jogharmonizációs záradék
11.§. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix s. k.
polgármester

Tóth Jánosné s. k.
címzetes főjegyző
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ORVOSI ÜGYELET VÁLTOZÁSÁNAK OKAIRÓL
Tisztelt Csákvári Lakosok!
Az ügyelet átszervezésével kapcsolatban több téves információ látott napvilágot. A
pontosítás érdekében az alábbi tájékoztatást adom az átszervezés okairól.
A települési szintű egészségügyi ellátás több részből áll:
a.) háziorvosi alapellátás, amely két részből áll: fele rendelési idő, a másik
fele pedig területi ellátás mindazon betegek számára, akik állapotuknál,
körülményeiknél fogva nem tudnak a rendelésen megjelenni. Ezt a Csákváron
működő háziorvosok változatlanul biztosítják.
b.) orvosi ügyeleti alapellátás: a rendelési, illetve területi ellátáson kívüli időn
túl jelentkező akkut, nem mentőfeladati (!) kategóriába tartozó esetek ellátása érdekében. Ezt jelenleg a bicskei központban tartózkodó, illetve onnan
vonuló orvosokkal és asszisztensekkel tudjuk biztosítani.
c.) mentőszolgálati ellátás: az Országos Mentőszolgálat biztosítja, amely
szintén továbbra is működik, helyben elsősorban a csákvári mentőállomás
közreműködésével.
A csákvári rendelőben 2008-tól működő orvosi ügyelet 2014. április végére
működésképtelenné vált. A móri tisztifőorvos a helyzet mielőbbi megoldása
érdekében 2014. május 1-jétől kijelölte a bicskei ügyeleti szolgáltatót a Csákvár
és környéke orvosi ügyeletei feladatainak ellátására.
Előzmények:
2008-ig Csákváron az orvosok lakáson készenlétet biztosítottak, melyért az
önkormányzat minimális díjazást fizetett. A rendszer nem a jogszabályoknak
megfelelően működött, ezért összevont hétközi-hétvégi orvosi ügyeletként új
forma lett engedélyeztetve 2008-ban.
Az orvosi ügyeletben az érintett települések háziorvosai működtek közre. Mivel
nappal rendeltek, illetve területi ellátást biztosítottak, mind az öt orvosra szükség
volt ahhoz, hogy az ellátás biztonsággal működjön. A működési engedély előírásai
szerint az orvos mellett a központban asszisztenst kellett alkalmazni.
Az orvosi ügyelet költsége az önkormányzatok költségvetésében sokszorosára
nőtt az átalakítással, ezért már ekkor is vegyes érzésekkel csatlakozott hozzánk
a környező három település. Nem volt azonban választás, mivel egyetlen ügyeleti
központ sem fogadta együtt Vértesboglárt, Bodmért, Gántot és Csákvárt.
2014. áprilisában jött el az idő, amikor a három környező település Képviselőtestülete kinyilvánította, hogy semmiképp sem szeretne a továbbiakban Csákvárral ügyeletben társulni a jelentős költségek miatt, hanem mindenképpen más
ügyeleti központhoz kívánnak csatlakozni, ahol az ügyeletszervezés költségei
jóval több település között oszlanak meg, így nagyságrendekkel olcsóbb lesz
számukra a szolgáltatás.
Személyi feltételek biztosítása
2013-ban hatályba lépett az új önkormányzati törvény, amelynek értelmében
minden társulást át kellett alakítani. Ekkorra az ügyeletben már csak négy orvos
és négy asszisztens működött közre. Az orvosok túlterheltek voltak, és egyikük
sajnos súlyos beteg volt, egy másik pedig később jelezte, hogy hosszabb távú
változatlan működés esetén kérni fogja az ügyeleti közreműködés alóli felmentését. Ezért 2013. november 19-én a négy település polgármestere közös levelet
írt a bicskei orvosi ügyeletet működtető társulásnak az együttműködés kezdeményezése, áthidaló megoldás biztosítása érdekében. Erre hivatalos válasz nem
érkezett.
A csákvári ügyeletbe ugyanekkor igyekeztünk újabb orvosokat is bevonni, de
nem jártunk eredménnyel. Nem minden orvos kíván ügyeletben részt venni, mivel
számukra ez nem kötelező, és aki részt kíván venni, a környékbeli nagy ügyeleti
rendszereket működtető szolgáltatóknál Székesfehérváron, Bicskén vagy Oroszlányban már leszerződött. Az egyik megüresedő csákvári praxist pedig olyan orvos
vásárolta meg, aki eddig is ügyelt Csákváron, tehát így sem került új orvos az ügyeletbe.
Az új társuláshoz új működési engedélyt kellett volna kérni, amelyet már csak
központi orvosi ügyeletre adhat ki a tisztiorvosi szolgálat. A központi ügyelet
feltétele az orvoson és asszisztensen kívül gépkocsivezető bevonása, tehát legalább három főállású, vagy legalább öt mellékállású gépkocsivezetőt kellett volna
szerződtetni és fizetni a törvényes működés biztosítása miatt.
Tisztifőorvosi vizsgálat indítás betegpanaszok miatt
A tisztifőorvos 2014. március elején eljárást indított a csákvári ügyelettel kapcsolatban „nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás gyanúját felvető” betegpanaszok
miatt.
Egy hónap határidőt kaptak az önkormányzatok a nyilatkozattételre, hogyan
kívánják a továbbiakban fenntartani és működtetni a csákvári ügyeletet.
Az ügyelet eddigi anyagi háttere
Állandó
lakosságszám
(fő)

Állami
finanszírozás

Saját
költségvetésből
fizetett
kiegészítés

Eddigi
éves költség

Csákvár

5 250

4 536 000 Ft

14 319 763 Ft

18 855 763 Ft

Bodmér

250

216 000 Ft

681 893 Ft

897 893 Ft

Vértesboglár

911

787 104 Ft

2 484 820 Ft

3 271 924 Ft

Gánt

821

709 344 Ft

2 239 338 Ft

2 948 682 Ft

7 232

6 248 448 Ft

19 725 814 Ft

25 974 262 Ft

összesen

A táblázatban látható, hogy a települések lakosságszám arányosan állták eddig az
ügyelet költségeit. Éves szinten 26 millió Ft-ba került a Csákvár központú orvosi
ügyelet a négy településnek.
Ebből Csákvár közel 19 millió Ft-ot fizetett. Mivel az állam csupán 4,5 millió Ft hozzájárulást biztosít, 15 millió Ft-ot Csákvár a saját költségvetéséből,
adóbevételeiből fedezett.
Előzetes tájékozódásunk alapján a nagy ügyeleti központhoz történő csatlakozás
akár 10 millió Ft feletti megtakarítást is jelenthet a csákvári költségvetésnek. A
nagyságrendekkel kisebb költségvetési hozzájárulás oka, hogy minden ügyeletnek
van egy meghatározott óraszáma, és ennek megfelelően kell béreket, járulékokat
fizetni, viszont nem mindegy, hogy ezek a fix költségek hány település között oszlanak meg.
De nem a megtakarítás a legfőbb ok, ami miatt gazdaságilag is indokolt volt más
működési formát keresni. Az új működési feltételek alapján a gépkocsivezetők
kötelező felvételével azok bérköltsége az eddigi összköltséget további 4,5 millió
Ft-tal növelné, melynek jelentős részét, több mint 3 millió Ft-ot szintén Csákvár
fizetné, ha megmaradna a társulás.
Azzal azonban, hogy a társult települések az újjáalakuló társulásban már nem
kívántak részt venni, a Csákvár központú ügyelet immár 30 millió Ft összköltsége
egyedül a csákvári költségvetést terhelné. Ez a jelenlegi költségvetési helyzetben
megfizethetetlen, és országos szinten is példátlanul nagy költség.
Döntés az ügyelettel kapcsolatban
Az érintett önkormányzatok április elején, a tisztifőorvos által indított eljárásra
adott válaszukban jelezték az ÁNTSZ felé, hogy nem tudják, és a társult települések nyilatkozatai alapján nem is akarják a továbbiakban fenntartani a csákvári
központú ügyeletet, részben a megfelelő személyi állomány hiánya, részben pedig
a tovább növekvő költségek miatt. Április 23-án Bodméron együttes ülésen mondta ki Bodmér, Vértesboglár, Csákvár és Gánt, hogy kérik az ügyeletre ügyeleti szolgáltató kijelölését, míg megtalálják a módját, hogy a környékbeli nagy ügyeleti
szolgáltatók egyikéhez szerződéssel csatlakozzanak.
Csákvár, Vértesboglár és Bodmér számára Bicskét jelölte ki a hatóság, Gántot
pedig Székesfehérvár látja el 2014. május 1-től. A feladat ellátásáért, a személyzet
biztosításáért a kijelölt ügyeleti szolgáltató a felelős.
A bicskei ellátás paraméterei
A kijelölést követően hivatalos tájékoztatást kértünk a bicskei ügyelettől a várható
szolgáltatásra vonatkozóan. Azt az információt kaptuk, hogy országos szinten általában 30.000 – 40.000 főt lát el egy ügyeletes orvos gépkocsivezetővel, illetve
nővérrel. Ezzel szemben a bicskei központban a három település (Bodmér, Csákvár,
Vértesboglár) csatlakozásával összesen 34.000 fő lesz az ellátandó lakosságszám,
és nem egy, hanem két orvos van mindig szolgálatban: az egyik egy asszisztenssel tartózkodik folyamatosan a központban, a másik pedig beteghez vonul egy
gépkocsivezetővel. Egy ügyeleti napon átalagosan 5-8 vonulás van Bicskéről, és
a vonulások átlagos időtartama 20-30 perc. Emellett kb. 10-15 ellátandó személy
megy be naponta a központba. Tehát az országos átlagnál lényegesen jobb, a jelenleginél pedig stabilabb és hatékonyabb rendszerhálózat látja el településünket.
A május 1-jei hosszú hétvége tapasztalata
Május 1-4. között, a hosszú hétvégén indult el a kijelölt szolgáltatóval az új ellátás. Az önkormányzathoz több visszajelzés érkezett. A központban ellátást kérőket
fogadta az orvos és az asszisztens, az ellátást azonnal megkapták, a recepteket ki
tudták váltani.
A vonuló szolgálat több esetnél volt kint Csákváron, ebből 5-ről értesültünk. A telefonos bejelentéstől számított 25-35 percen belül megérkezett a lakáshoz az orvos,
egy esetben volt az időtartam 55 perc.

Tisztelt Csákváriak!
Az érintett önkormányzatok mindent megtettek a csákvári központú
ügyelet működtetése érdekében, azonban mind személyi állomány
biztosítása, mind pedig gazdasági vonatkozásban lehetetlenné vált
a fenntartása a 4 település számára. A többi környező települést – a
Csákvári Önkormányzati Társulás településeit - már tavaly megkerestük
az ügyben, azonban egyiküknek sem volt érdeke a szolgáltató váltás, mert
az ügyeleti szolgáltatójukkal elégedettek voltak, és anyagilag is jobban
jártak, ha nem váltanak.
A bicskei ügyelet telefonszáma: (22) 311-104. Az ügyeletet az Országos
Mentőszolgálat irányítja, tehát a mentők diszpécserközpontja fogadja a
hívást. A diszpécser dönti el a bejelentő által elmondottak szerint, hogy
mentőt vagy ügyeletes orvost küld a beteghez.
Csákváron tehát nem szűnt meg az orvosi ügyelet, az továbbra is biztosítva van. A vonuló szolgálat házhoz jön, ahogyan eddig is történt, ha az
eset indokolta.
Településünkön mindhárom települési egészségügyi ellátási forma
(háziorvosi szolgálat, ügyeleti ellátás, mentőellátás) a továbbiakban is
biztonsággal működik.
Kérjük, forduljanak a kijelölt ügyeleti szolgáltatóhoz bizalommal.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

Lomtalanítás

VERSENYEINK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomtalanításra a város területén 2014. június 2-án pénteken kerül sor.
A feleslegessé vált használati tárgyakat a gyűjtőedény mellé kérjük kihelyezni, úgy, hogy azok sem a gyalogos, sem pedig a gépjármű forgalmat
ne akadályozzák!
A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este, vagy legkésőbb a lomtalanítás napján reggel 6 óráig végezzék el!
Nem kerül elszállításra:
• elbontott gépjármű karosszéria,
• építési törmelék, nyílászárók,
• veszélyes hulladék ( olaj, festék, akkumulátor, pala stb.)
• kommunális (vegyes) hulladék,
• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék,
• tehergépjármű és traktor gumiköpeny,
• kézi erővel nem rakodhat, túlsúlyos vagy túlméretes hulladék.
A veszélyes hulladékot a Floriana Könyvtár (Széchenyi u. 8.) udvarán
fogadják május 26-31-ig reggel 8-16 óráig, 31-én szombaton 8-12
óráig.
A meghirdetett időpont után a kihelyezett lomot a Depónia Kft. nem
szállítja el a lomtalanítás keretében.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

VASGYŰJTÉS
Tisztelt Csákváriak!
Hagyományainkhoz hűen az önkormányzat idén is szervez vasgyűjtést,
melynek időpontja 2014. május 31 (szombat) lesz.
Kérjük, hogy akinek fölöslegessé vált vasanyaga van, bocsássa rendelkezésünkre, ezzel lehetőséget nyújtva arra, hogy a vasgyűjtésből befolyt pénzből tovább építsük-szépítsük városunkat!
A vasanyag összegyűjtésében Szabó László vállalkozó nyújt segítséget, a
korábbi évekhez hasonlóan, az általa biztosított teherautók szállítják el a
felajánlott vasat.
A felajánlásokat kérjük az 582-310/11-es melléken, valamint a 06-20949-4656 számon jelezzék annak érdekében, hogy az autó minden
címre eljusson!
Kérjük, hogy a vasanyagot az ingatlanon belül tárolják az elszállításig!
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

szelektív hulladékgyűjtés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Kft. által végzett
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban több visszajelzés érkezett,
mely szerint nem vitték el a zsákban ház elé tett hulladékot.
A Depónia Kft-nél azt az információt kaptam, hogy legutóbb Csákváron
kezdték a kora reggeli órákban a szelektív hulladék összegyűjtését, és ezt
követően mentek más településekre, így akinél kora reggel nem volt kint
a gyűjtőzsák a ház előtt, attól nem tudták elvinni.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy szíveskedjenek lehetőleg a szelektív
gyűjtést megelőző nap este kitenni a gyűjtőzsákokat a fenti szervezési
változások kedvezőtlen fordulatainak kiküszöbölése érdekében.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Vadgesztenyefák permetezésére!
Kedves Csákvári Lakosok!
A tavasz beköszöntével aktuálissá válik a permetezés, mely a városban lévő vadgesztenyefákat is érinti! Ezúton kérem azokat a lakosokat,
akiknek a portáján vadgesztenyefa található, hogy permetezéséről haladéktalanul gondoskodjanak annak érdekében, hogy a lepermetezett fák
ne fertőződjenek vissza.
Mivel ezen fák permetezése speciális eljárást igényel, az önkormányzat
már felvette a kapcsolatot egy vállalkozóval, aki a munkálatokat elvégzi.
Lehetőség van arra, hogy a város nem közterületen található fáit is lepermetezze, de természetesen ennek költségét a tulajdonosnak kell állnia.
Ezzel kapcsolatban bővebb információ a hivatalban kérhető Farkas-Bozsik
Annamáriától 06/20 932-98-65 vagy a 22/528—310-es telefonszámokon!
Amennyiben a nem közterületen lévő fák permetezése nem történik
meg, úgy a tulajdonos környezetvédelmi hatósági bírsággal sújtható.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján
5. évfolyam:
7. évfolyam:
8. évfolyam:

Izmindi Izsák (5. a) 4. helyezett lett
Magasi Botond (5. a) 7. helyezett lett
Szajkó Milda (7. c) 5. helyezett lett
Szauer Adrienn (8. a) 5. helyezett lett

Székesfehérváron a megyei Víz Világnapi irodalmi délutánon
2. helyezett Izmindi Izsák (5. a)
3. helyezett Mészáros Kornélia (5. a
Dicséretben részesült Oszoli Evelin (5. a)

Székesfehérváron a nyelvÉSZ verseny megyei fordulójában
8. helyezett:
6. helyezett:

Spinhért Anna (6. a)
Füzes Péter (3. a)
Tamás Kinga (5. a)
Czinkóczki Ágnes (7. b)
2. helyezett: Magasi Botond (5. a)
1. helyezett: 5. évfolyamon: Izmindi Izsák (5. a)
7. évfolyamon: Szajkó Milda (7. c)
8. évfolyamon: Szauer Adrienn (8. a)
A második, illetve az első helyezettek képviselik Fejér megyét az
országos döntőben Szegeden.

Mészöly Gedeon anyanyelvi versenyen Tabajdon

2. helyezést ért el a „Csákvári srácok” csapata.
Tagjai: Király Levente, Kulcsár László, Wisniewski Máté ( 2.b)
Az 5 - 6. évfolyamosok között:
3. helyezést ért el a „Gim-bim” csapat.
Tagjai: Gulyás Martin (5. b), Izmindi Izsák (5. a), Magasi Botond (5 a)
1. helyezést ért el a „Csipikék” csapata.
Tagjai: Mészáros Kornélia, Sztányi Dorina, Tamás Kinga (5.a)
A 7-8. évfolyamosok között
3. helyezést ért el a „Veni, vidi, vici” csapat.
Csapattagok: Hegyessy Nóra, Pap Beáta, Szauer Adrienn (8.a)
1. helyezett lett a Nefelejcsek csapata.
Tagjai: Páll Alexa, Szajkó Milda, Sándor Erik (7.c)

A székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskolában megrendezett
területi német nyelvi csapatversenyen
2. helyezést ért el.
Tagjai: Árki Kincső, Konstantin Fanni, Zolnai Réka (6.a)

VII. Fehér Galamb Népdaléneklési Verseny Nyugat-Magyarországi régiójának versenyén Győrben:

Ezüst minősítést kaptak: Néráth Dóra szólista (6.b), Tamás Dóra
szólista (7.c) és a Piros Rózsa Énekkettős: Gulyás Hajnalka, Sztányi
Emese (8.b)
Arany minősítés: Barasevich Borbála (7.b) szólista, Gulyás Hajnalka
(8.b) szólista, Sztányi Emese (8.b) szólista és a Csákvári csicsergők:
Barasevich Borbála (7.b), Gulyás Hajnalka (8.b), Sztányi Emese
(8.b), Páll Alexa és Tamás Dóra (7.c)
Mindannyian továbbjutottak az országos megmérettetésre.

Vajda János szavalóversenyen Válon

SNI-s tanulók között 2. helyezést ért el Kaiser Fanni (3.b), különdíjas
lett Pózsa Diána (3.a)
5. évfolyamon 3. helyezést ért el Illés Kende (5.a)
6. évfolyamon 2. helyezést ért el Pinczés Dóra (6.c)
8. évfolyamon különdíjat kapott Tamás Júlia (8.a)

Országos Madarak és Fák Napi Verseny területi fordulójában

1. helyezést ért el iskolánk csapata: Magasi Anna (8.a), Szajkó Milda, Tamás Dóra (7.c)

Enyingen megrendezett megyei mezei futó diákolimpián

a 2. korcsoportosok között a lányoknál Knapp Róza 2. lett, a fiúknál
Bokor Ábel 3. helyezést ért el.

GólyahíR

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
február 06-án Botos Bence Máté a Felső-Haraszt utcába,
február 26-án Bakonyi Márk a Petőfi utcába,
március 04-én Fodor Bence István a Rákóczi utcába,
március 29-én Beleznai Johanna a Mikes utcába,
március 21-én Tarján Varga Bulcsú a Petőfi utcába
március 31-én Kemény Emma Patrícia a Mikes utcába,
április 04-én Györök Alina a Gánti utcába,
április 09-én Lopes-Treuer Joaz a Gyümölcs utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Tsz. Horgászegyesület Felhívása
Tisztelt Horgásztársak!
Horgászegyesületünk 2014.május 31.-én szombaton tartja a tavaszi
társadalmi munkát. Szerszámszükséglet: kasza, gereblye, vasvilla, fűrész,
fejsze. Mindenki megjelenésére számítunk! Esőnap június 1 vasárnap!
Tsz. Horgászegyesület Vezetősége

Csákvári

ÖN

EZ
AZ

HIRDETÉSÉNEK

H e l y e
APRÓHIRDETÉS
Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás.
70/548-1602
Eladó komfortos, egyszobás hátsó
udvari ház.Érd.: 06-20/311-8818,
Bem u. 11/2.

utca

58- ban .

Valamint forgalmazunk:

• kerékpár és motorkerékpár alkatrészeket,
• villanymotorokat, ipari kerekeket,
• fogas kerekeket, ékszíjtárcsákat, csapágyakat,
• tömlőket, gépépítő elemeket, gumilemezeket

Családi, baráti rendezvényekre vállaljuk az ital kiszállítását.
Az udvarban nagy parkolóval, várjuk kedves vendégeinket.
Ugyanitt: 100 m2-től 3000 m2-ig terület bérelhető telephelynek, parkolónak, stb.
valamint egy 200 m2 és egy 30 m2 fedett tároló is rendelkezésre áll.

Itallerakatunk termékei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

üdítőitalok
ásványvizek
sörök
pezsgők
égetett szeszek
energiaitalok
Buncsák szóda
Chips, nápolyi, szotyi
kávék
csokik

Telefon:
06-22/582-005
06-20/334-99-94
NYITVA TARTÁS:
H – Cs:7:00 – 18:00
P – Sz: 7:00 – 20:00
V:
8:00 – 12:00

ULTRAHANG diagnosztika

Háziorvosi rendelés keretein belül várhatóan 2014. május 06-tól.
Helye: Egészségház Csákvár (orvosi rendelők) III. sz. háziorvosi rendelő.
(dr. Zsigmond László, korábban dr.Wiesler ferenc rendelője)
Rendelési idő: kedd, csütörtök: 07.00 – 09.00 óráig.
Bejelentkezés: +36-20/4313-702 telefonszámon,
vagy személyesen Vargáné Kiss Katalinnál.
Rendel: dr. Zsigmond László
FIGYELEM!
Beutaló NEM szükséges, csak TAJ kártya a leletírás miatt.
A szolgáltatás OEP által nem finanszírozott, csak térítés ellenében vehető igénybe.
Egy felülvizsgálat + konzílium díja egységesen 4.900.- Ft. Bankkártyát nem áll
módunkban elfogadni. Egészségpénztári tagok keretükből valószínűleg visszaigényelhetik
(munkáltatói caffeteria keretből), a szolgáltatás magán egészségpénztárakkal szerződött.
Vizsgálati „paletta” a szokásos hasi áttekintő, kismedence, pajzsmirigy, nyaki-, végtagi- és
egyéb lágyrészek, nagyizületek, emlő, nyaki-, végtagi erek doppler vizsgálata.
Honlap: www.ultrahangfejermegye.hu

Hírmondó
C sá k v á r i - Bo dm é r i

Kiadó:
Csákvár Város 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:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:
Faddi Péterné
Knausz Imre
Szverle Balázs
Tamásné Metlágel Ildikó
E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: május 20.

ITALLERAKAT

• alkatrészek, izzók, ablaktörlők
• karosszéria elemek
• kenőanyagok, hűtőfolyadék
• akkumulátorok, gyújtógyertyák
• ékszíjjak és lapos szíjjak
• felszerelési cikkek

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány
18485842-1-07
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
TSZ Horgászegyesület 			
18480098-1-07
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

és

V árjuk Ö nöket a K ossuth
Boltunkban minden autótípushoz
kapható és rendelhető:

Gyermekjóléti tanácskozás
A 15/1998 NM rendelet szerint a Gyermekjóléti Szolgálat március 26án tartotta éves tanácskozását, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelni kell a jelzőrendszer
éves működését illetve át kell tekinteni a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot kell tenni
működésük javítására.
A tanácskozásra meghívást kaptak az iskola, az óvoda és a bölcsőde gyermekvédelmi felelősei, a háziorvosok, a védőnők, a rendőrség, a pártfogó
felügyelői szolgálat képviselői, az intézmények vezetői, a polgármester, a
jegyző, a hatósági irodavezető, a bicskei járási Gyámhivatal munkatársa, a
Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának gyermek-és ifjúságvédelmi koordinátora valamint a Rendészeti Kerekasztal elnöke.
A meghívottak a jelzőrendszer működését élőnek és szinte napi szintűnek
értékelték. A településen legfőbb problémának az anyagi gondokat, a
nevelési hiányosságokat, és a családon belüli zavarokat tartják. Bizakodásra ad okot, hogy a tavalyi évben nem nőtt a gyermekvédelmi intézkedést
igénylő esetek száma.
A Gyermekjóléti Szolgálathoz az elmúlt évben 24 db írásos jelzés érkezett
gyerekekről. Továbbra is nagy segítségnek tartják a pszichológusi szolgáltatást, amelyet bárki térítésmentesen igénybe vehet a Szolgálat ellátási
területéről.
A jelzőrendszer tagjai a jövőben is érzékenyen figyelnek a településen
jelenlévő problémákra, a segítségre szoruló családokra.
Knausz Imre
intézményvezető

AUTÓSBOLT

1
2

Minden

SÍRKŐ
árkategóriában

személyes garnitúra , gránit fejrésszel

személyes garnitúra , gránit fejrésszel

140.000F t - tól
200.000F t - tól

Balogh István
kőfaragómester

BODMÉR
T el /F ax : 0622-582-073
M obil : 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu
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Csákvári Fittness Club
Legyél Te is csúcsformában!
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a profin felszerelt fittness és wellness termünkben !
Igényes környezet • Vendégszeretet

Külön férfi-női terem
Személyi edzés
Scitec partner
Spinning
Finn szauna
Szolárium
Jakuzzi
Massage
TRX edzés

AZ ÚJ ÉNED!

Havi bérlet
már
3000 Ft-tól!

Csákvár Szabadság út 1. Tel: 0670-3176474
RTL II és SportKlub újra elérhető
a Kábelsat-2000 Kft hálózatán!

NÉMETH BOLT

Csákvár, Kenderesi út 17.
Az Úttörő tér mellett

Vételi információ: digitális S31 (386 MHz)
A csomag ára: 790 Ft/hó
Tekintse meg új internet csomagjainkat:

Internet

Kínálatunkból
• Szezonális homokozós gyerekjátékok
• Műanyag kerti bútorok, kiegészítők
• Gyöngyök

• Gyöngyfűzéshez szükséges kellékek
• Kartonpapír, gumis lap, filclap
• dr. Lenkei vitaminok

• EON-, és telefonegyenleg feltöltés
• Exkluzív ajándékkosarak készítése

MINDENKI KEDVÉRE
Minden nap már reggel 5 órától.
Várunk szeretettel!

Telefonszámunk: 06-22/254-332

Max.
letöltés
(Mbps)

Max.
feltöltés
(Mbps)

Csak
Internet

Kábeltévé vagy
telefon előfizetés
esetén

Kábeltévé és
telefon előfizetés
esetén

Kábelnet Start+

3

0.5

2,490 Ft

1,990 Ft

1,990 Ft

Kábelnet 10

10

1

3,990 Ft

3,590 Ft

2,990 Ft

Kábelnet 20

20

2

4,990 Ft

4,590 Ft

3,990 Ft

Kábelnet 30

30

5

5,990 Ft

5,590 Ft

4,990 Ft

Kábelnet 50

50

10

6,990 Ft

6,590 Ft

5,990 Ft

További információért keressen minket az alábbi elérhetőségeinken:
Telefon: 22) 375-000
Email: kabelsat@kabelsat.hu

törpeharcsafogó verseny!

A T.SZ. Horgászegyesület 2014. június 8-án
törpeharcsafogó versenyt rendez.
A versenyre 2 fős csapatok jelentkezhetnek.
Nevezési díj 3000 Ft csapatonként, mely tartalmazza
az ebéd árát is. A részvételt helyszűke miatt
70 csapatra korlátozzuk. Nevezni a Vasboltban lehet.
Az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül, díjazzuk a legkisebb és
a legnagyobb halat fogó horgászt. Horgászni kizárólag törpeharcsára
szabad, az egyéb halat azonnal vissza kell engedni! Felhívjuk a
figyelmet, hogy a tóban szürkeharcsa is van, amely színe és bajusza
alapján könnyen megkülönböztethető!
A kifogott halak csapatok közötti összeöntése kizárással jár!
Érdeklődni: Zolnai Sándor 30-589-0113 telefonon.

