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Csákvári-Bodméri
Hírmondó
Csákvári Önkormányzat beszámolója

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014.
május 29-i ülésén a következő határozatokat hozta:
• Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezte csatlakozási szándékát a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társuláshoz,
mellyel a bicskei ellátási területhez kíván tartozni. Felkérte Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsát, hogy a csatlakozási
szándékot szíveskedjen elfogadni. Felkérte Bicske Város Önkormányzatát,
hogy Csákvár település orvosi ügyeleti ellátása érdekében a bicskei központú ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás teendőit lássa el azzal, hogy
az ellátási színvonal változatlan biztosítása érdekében Csákvár település
Bodmér és Vértesboglár településekkel közösen egy személygépjármű bicskei telephelyét biztosítja a párhuzamosan felmerülő vészhelyzetekre történő azonnali reagálás lehetőségének biztosítása érdekében.
• A „Csákvár telephelyű, szakellátási jellegű esti rendelés biztosításáról” szóló határozatban foglaltakról történő döntést elnapolta.
• Támogatta, hogy a Csákvár Szent István u. 1-3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú un. Pásztorház épületében kerüljön elhelyezésre az Esterházy Móric
Nyelvoktató Német Nemzetiség Általános két első osztálya, az utcafronti
épület egyik terme pedig fejlesztő terem céljára kerüljön igénybevételre.
• A dr. Kovács László háziorvossal 2014. július 1-i hatállyal megkötött feladat-ellátási szerződést kiegészítette.
• A dr. Zöld Éva fogorvossal 2014. április 2. napján megkötött feladat-ellátási
szerződést kiegészítette.
• Fehér Imre önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
A 2014. június 12-i ülésen a következő döntések születtek:
• Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lovasberény és Vereb települések Önkormányzatának Képviselő-testületeivel egyetértésben
gyermek-háziorvosi körzetet alakít ki. A gyermek-háziorvosi körzet ellátási
területe Csákvár város, Lovasberény község és Vereb község teljes közigazgatási területére terjed ki. A gyermekorvosi körzet feladatellátó központja:
Csákvár város. Az erre vonatkozó feladat-ellátási szerződést elfogadta.
• Felkérte Dr. Varga László házi gyermekorvost, hogy nyilatkozzon arról, hogy
lehetőség szerint elsősorban helyi asszisztenst foglalkoztat a rendelésén.
• Felkérte Dr. Varga László házi gyermekorvost, hogy nyilatkozzon arról,
hogy a csákvári MEP finanszírozott rendelésének megkezdésétől Csákváron
magánrendelést nem kíván folytatni.
• Elfogadott a Csákváron létrehozandó házi gyermek orvosi rendelő berendezésének céljára 750.000.-Ft, azaz hétszázötven-ezer Forint adományt.
• A Dr. Gerstner Péterrel kötött helyettesítési háziorvosi feladat ellátási
megállapodást és Dr. Kovács László helyettesítésének június 30-ával történő
visszavonását tartalmazó 190/2014. (V. 13.) határozatát visszavonta, mivel
Dr. Gerstner Péter a helyettesítésre vonatkozó szándék-nyilatkozatát visszavonta.
• Felkérte Dr. Kovács László háziorvost, hogy a helyettesítésre vonatkozó,
136/2014. (IV. 29.) határozattal elfogadott feladat ellátási szerződés értelmében a Csákvár I. sz. háziorvosi körzet folyamatos helyettesítését mindaddig biztosítsa, amíg annak ellátására végleges megoldás születik.
• Elfogadta a Gánt Községgel közös háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenységet folytató dr. Zsigmond László háziorvossal kötendő feladatellátásiszerződést és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
• Elfogadta dr. Zsigmond László háziorvossal kötendő átmeneti időszakra
szóló feladatellátási-szerződést és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
• Jóváhagyta a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia és az Önkormányzat között május 22-én létrejött, a Tersztyánszky Ödön Sportközpont 1 db füves és
l db műfüves pályájának 10.000,- Ft/alkalom/labdarúgópálya díj ellenében
történő használatára vonatkozó – bérleti szerződést.
•Tudomásul vette, hogy a Csákvár Egészségház Társasház teljes épületének
visszavásárlására vonatkozó kormányzati segítségkérést nem lehetett elküldeni a korábbi testületi határozatban foglalt feltételek szerint, mert a tulajdonosok korábbi nyilatkozatukat megváltoztatták, és már nem kívánják az
egész épületet értékesíteni. A Képviselő-testület felmérte, hogy a tervezett
bővülő alapellátási rendszer elhelyezésére nem alkalmas csupán a korábbi
régi rendelőszárny, hanem az egész épület visszavásárlása indokolt.
• Megismerte a Floriana Könyvtár alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy az alapító okiratot nem módosítja.

• A Floriana Könyvtár vezetői álláshelyére történő pályázat kiírásáról szóló
napirendi pont tárgyalást a következő ülésre elnapolta.
• Hozzájárult ahhoz, hogy legfeljebb 5 óvodáskorú lovasberényi gyermek kerüljön elhelyezésre 2014. augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban
a Csákvári Mese-Vár Óvoda Csákvár, Ady Endre u. 2. szám alatti épületében.
• Engedélyezte az tornatermének, illetve 2 tantermének bérbeadását augusztus 11-14-ig terjedő időszakra a Szegedi Vasutas SE részére 500 Ft/fő/
éj áron.
• A Csákvár, Szabadság tér 8.szám alatt található iskola épület, illetve a
Csákvár, Szabadság tér 9.szám alatt található önkormányzati hivatali épület
tekintetében fotovoltaikus rendszer kialakítását határozta el az energiaellátás modernizálása érdekében, és elrendete a KEOP-2014-4.10.0/N pályázat
előkészítését. A Képviselő-testület a sikerdíj, valamint a pályázat előkészítéséhez szükséges adminisztratív költségek (tulajdoni lap másolat, térképmásolat) fedezetét a 2014.évi költségvetésében biztosítja.
• Felkérte a polgármestert dr. Koós Csaba kardiológus szakorvos háziorvos
jelölttel a feladatellátási szerződés tervezete egyeztetésére, melyet követően az elfogadásra javasolt tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
• Mint tulajdonos a Csákvár Szt. István u. 3-5. szám alatti lakás Fazekas
Péterrel megkötött bérleti szerződését 2015. június 1-ig 21,550 Ft/hó bérleti díjért meghosszabbította. Felhatalmazta a polgármestert a lakásbérleti
szerződés aláírására.
A június 24-i testületi ülésen hozott határozatok:
• A két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.
• Felkérte a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy rendkívüli ülés keretében tárgyalják meg Csákvár Város Önkormányzata és intézményei költségvetési bevételeinek növelését, kiadásainak csökkentését célzó intézkedésekről
szóló előterjesztést.
• Felkérte a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy rendkívüli ülés keretében tárgyalják meg Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
önként vállalt feladatainak finanszírozásával kapcsolatos előterjesztést.
• Elfogadta a pályázatok alakulásáról szóló beszámolót.
• Az óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat alapján Faddi Péternét megbízta
a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával. A megbízás időtartama: 5 év.
• Elutasította a Mikola Lajos HOA-520 frsz-ú személygépkocsi sérülése miatt
benyújtott kárigényét, annak megalapozatlansága miatt.
• A hétvégi fűnyírási tilalommal kapcsolatos kérelemről szóló lakossági panaszt megismerte, és robbanómotoros kertművelő eszköz használat tilalmának vasárnap és ünnepnap 12. órától a következő munkanap reggel 8.00
óráig történő bevezetéséről döntött. Felkérte a jegyzőt a rendelet módosítás tervezetének előkészítésére.
• A víziközmű fejlesztési hozzájárulás szabályozása érdekében megállapodást kötött a szolgáltatóval. Felhatalmazta a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírására.
• Elrendelte a Szent István utca végének útjavítás tervezését. Felkérte a polgármestert, hogy az útjavítás tervezését a Compass-Terv Mérnöki Iroda Bt..től bruttó 150.000 Ft díj ellenében rendelje meg.
• Kiss László vállalkozó kérelmét elfogadta, mely szerint a gáz almérő a fűtés korszerűsítéssel egy időben kerüljön beépítésre a Képviselő-testület
168/2013. (VII. 30.) határozat végrehajtásaként. Amennyiben az intézmények energetikai fejlesztése nem valósul meg, vagy húzódik, az almérőt Kiss
Lászlónak legkésőbb 2014. október 31-ig fel kell szereltetnie.
• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H §. (1) bekezdésébe
előírt költségelszámolás készítési és önkormányzat részére történő benyújtási kötelezettséget megismerte. Tekintettel arra, hogy közszolgáltatást végző vállalkozás a hulladékszállítással kapcsolatos tevékenységét teljes mértékben megszüntette 2013. év végével, a kötelezettség teljesítésére nem lát
lehetőséget. Felkérte a polgármestert, hogy az új szolgáltató figyelmét hívja
fel a fenti kötelezettség teljesítésére.
• A kedvezményes sportintézményi pályabérletre vonatkozó előterjesztést
megismerte, ennek alapján az alábbi kedvezményrendszert alakítja ki: Alkalmankénti, előre nem tervezhető használat:
képviselőtestület által
megállapított díj 100%-a
Előre tervezhető foglaltság esetén (min. 3 mérkőzés/év)
75%-a
Előre tervezhető foglaltság esetén (min. 6 mérkőzés/év)
50%-a
Évente 1-2 mérkőzésre, edzőtáborba visszatérő csapatok esetén a 4. évtől:
50%
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Csákvári Önkormányzat beszámolója
• Az építési pont 2013. évi feladatairól szóló beszámolót elfogadta, az ügyintéző munkáját megköszönve azt tudomásul veszi.
• Felkérte a Településfejlesztési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a közterületi
kutak állapotát, melyet követően a kialakult véleményről készüljön előterjesztés a következő Képviselő-testületi ülésre.
• Felkérte a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a Könyvtár és Közösségi Tér kialakításával kapcsolatban a bővülő intézményi feladatellátás
miatt kérjen szakmai állásfoglalást a minisztériumtól. Az állásfoglalás megérkezését követően az intézmény alapító okiratának módosítását, a vezetői
pályázat kiírását terjessze a Képviselő-testület elé.
• Felkérte a polgármestert, hogy a Floriana Könyvtár, a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület és a rendezvényszervező bevonásával tárgyaljon a Tűzoltótoronyban információs pont és ajándékbolt létrehozásának lehetőségeiről. A tárgyalás eredményét terjessze a Képviselő-testület elé.
• A 2014. május 31-i vasgyűjtés eredményeként befolyt 180.100,- forint ös�szeget térfigyelő kamera rendszer pályázati önrészének biztosítására használja fel, és költségvetésben elkülöníti.
• A régi iskolában 1 fő 4 órás takarítói álláshely engedélyezésére vonatkozó
előterjesztés napirendről történő levételéről döntött. A takarítást az esetlegesen bővülő feladat ellátási helyszínen átszervezéssel oldja meg.
• Hozzájárult a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsődében a tartósan táppénzes állományba kerülő 1 fő kisgyermek gondozónő helyett egy fő előírt
végzettségű gondozónő határozott idejű, 2014. szeptemberétől történő alkalmazásához.
• Zárt ülésen Csuta Andor Csákvár, Szent Vince u. 4. szám alatti lakost a
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumának elnökévé megválasztotta.
Cséplőné Gönczi Veronika Csákvár, Dózsa György u. 38. szám alatti lakost a
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumának elnökhelyettesévé megválasztotta.
• A Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumi tagságában Kunstár Béláné
Csákvár Árpád u. 28. szám alatti lakost megerősítette.
• Megköszönte Nagy Sándor Csákvár Vöröskapu u. 1/b szám alatti lakost és
Solymosi Zoltán Csákvár, Dózsa György u. 214/4 hrsz. alatti lakos kuratóriumban végzett munkáját.
• Megismerte Győri Ilona Fazekasház üzemeltetésre tett ajánlatát. Felkérte
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a következő ülésre 10 év határozott időtartamra az önkormányzat részére garanciákat tartalmazó szerződés tervezetet készítsen elő. Felkérte a polgármestert, hogy keresse fel
a csákvári fazekasokat, Lönhárd Vilmost, Kodolányi Borbálát, Simon Dórát,
Ujcz Ágnest és Szekeres Károlyt is arra vonatkozóan, hogy ugyanilyen vagy
kedvezőbb feltételekkel vállalják-e a Fazekas ház üzemeltetését.

• Az önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztésének tárgyában kiírt pályázatra érkezett ajánlat értékelésére eseti bizottságot hozott létre, melynek
elnöke Mészáros Tamás alpolgármester, tagjai: dr. Szeredi Péter bizottsági
elnök, Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető, Pető Tamás műszaki ügyintéző. Felkérte az ad-hoc bizottság elnökét, hogy a következő rendes
ülésre terjessze elő a bizottság energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos álláspontját.
• Megismerte Dr. Bánki Erzsébet fogorvos levelét, melyben költségei megtérítését kéri. Úgy határozott, hogy átalány jelleggel nem vállalhatja a költségek megtérítését az önkormányzatnál érvényben lévő szigorú gazdálkodás
miatt, tételes kimutatás alapján azonban a költségeket megtéríti.
• A Képviselő-testület a fogorvosi ellátásról szóló tájékoztatót tudomásul
vette.Elrendelte fogorvos keresése érdekében hirdetés feladását a www.
csakvar.hu oldalra.
• A képviselő-testület– átgondolva a Csákvár Egészségház Társasház tulajdonosi közösségével folytatott tárgyalásokat, és az általuk tett különféle
tartalmú jognyilatkozatokat – úgy nyilatkozott, hogy leendő tulajdonosi
érdekeinek, valamint a csákvári egészségügyi alapellátás feltételrendszere
egy helyszínen történő, teljes körű biztosításának a csákvári ingatlan nyilvántartásban 7/Ahrsz alatt felvett, természetben Csákvár, Szabadság tér
5.szám alatt található Társasház egésze, azaz valamennyi albetétje 1/1 tulajdoni hányadban történő visszavásárlása felel meg. Felkérte a polgármestert, hogy fentieket mint végső döntést haladéktalanul közölje a Csákvár
Egészségház Társasház valamennyi tulajdonosával Felkérte a polgármestert,
hogy haladéktalanul kérjen rendkívüli kormányzati pénzügyi segítséget az
önkormányzat által korábban megbízott ingatlan értékbecslő által kimutatott, 88.000.000,- Ft. Amennyiben a tulajdonosok elzárkóznak a teljes ingatlan értékesítésétől az önkormányzat a kapott pénzügyi elszámolást tételes
elszámolással a már meglévő építési engedélyezési terv alapján új rendelőkomplexum kialakítására használja fel.
• A dr. Koós Csaba háziorvosi feladatellátási szerződés tervezetének véleményezésével kapcsolatos tájékoztatást, és a szerződés kötés elhúzódásának
tényét tudomásul vette. Az ügyet dr. Koós Csaba ügyvédje véleménye megérkezését követő képviselő-testületi ülésen tárgyalja.
• Felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal és Csákvár Város Önkormányzata nevében levélben szólítsa fel
Dezső Csilla Csákvár, Petőfi u. 39. szám alatti lakost, hogy a jövőben tartózkodjon a Képviselő-testületet vagy annak tagjait érintő, vádló, sértő, vagy
a testületi határozatokkal kapcsolatos félretájékoztató hozzászólások közzétételétől, korábbi hozzászólásait vonja vissza, különös tekintettel a jegyzőkönyv hamisítás vádjára.
dr. Fillér László
önkormányzati- és társulási irodavezető

Bodméri Önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 25-én megtartott üléséről.

Napirendek:

1. Polgármester két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatójában ismertette a testülettel a Vasvári Pál utcai bejárók munkálatainak
tapasztalatait.
A Fejér Megyei Művelődési Intézet megkeresését a július 26-i Közművelődési Nap megrendezésével kapcsolatban. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert 30.000ft értékben képkeretvásárlásra a fotókiállítás bővítéséhez.
2. Falugondnoki szolgálat ellenőrzési jelentése.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte
a Nemzeti Rehabilitációs Hivatal Szociális Főosztályának a falugondnoki szolgálat ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvét. Az abban foglaltakkal
egyetért és az ellenőrzés nyomán tett intézkedésről szóló tájékoztatót
elfogadta.
3. Háziorvosi feladat ellátási szerződés.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvár II. felnőtt háziorvosi körzetre, mely tartalmazza Bodmér település teljes közigazgatási területére és valamennyi lakosára kiterjedő háziorvosi feladat
ellátást, dr. Kovács László háziorvossal 2014.augusztus 1-től feladat ellátási szerződést fogadott el. A szerződésben a rendelési idő Bodméron,
kedden és csütörtökön 11:30-13:30-ig tart. Fontos pontja még a szerződésnek hogy a helyettesítést a Bodméri rendelőben kell megtartani a
helyettesítő orvosnak.
4. A Vértes Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása.
A módosításra azért volt szükség, mert két település Vértesacsa és Tabajd jelezték kilépésüket a társulásból.
5. Csákvár Önkormányzati Társulás működéséről szóló beszámoló.
A beszámolót a testület megismerte és azt elfogadta.
6. A Vasvári Pál utcai bejárók aszfaltozására kivitelező kiválasztása.
Bodmér Község Képviselő Testülete a Vasvári Pál utca páros oldalán az

ingatlanok előtti bejárók aszfaltozására beérkezet három ár ajánlatott
megismerte. A kivitelezést az összességében legelőnyösebb árajánlat tevővel elvégezteti. Felhatalmazta a polgármestert a kivitelezési szerződés
aláírására.
7. Augusztus 20-i falunap megszervezése
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2014 augusztus
20.-án falunapot szervez. A rendezvény költségeit a 2014-évi költségvetéséből biztosítja.
A képviselő testület soron következő ülését 2014 szeptember 11-én tartja, július augusztus ülésszünet. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási ídőben. Az ülések
nyilvánosak melyre minden érdeklödő állampolgárt hívunk és várunk.
Tisztelettel: Balogh István László
polgármester

Meghívó

Bodmér község Önkormányzata 2014 aug. 20.-i programjára szeretettel
várja a falu lakosságát és minden érdeklődőt a környező településekről.
15:30 Áprily Géza előadóművész műsora
16:15 Polgármester ünnepi köszöntője
• Díszpolgári kitüntető cím adományozása
• Kulturált környezetű lakóház elismerő cím adományozása
• Új kenyér megáldása, megszentelése
17:00 Nádas György humorista
18:00 Sramli Kings műsora
19:00 Faluvacsora
20:00 Drasztikusok élő koncertje
21:00 Utcabál
Program alatt Büfé folyamatosan működik. Vacsorajegy előzetesen és a
műsor alatt Kissné Tolnai Erzsébetnél, Bíró Dénesnénél és Balogh Istvánnál kapható.
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Eseménynaptár 2014.08.01. – 08.31.
AUGUSZTUS

19.

Floriana Napok ● Pihenőpark
15:30 A Vérteslovas Tábor szabad ló idomító bemutatója
16:30 Önkormányzati ünnepség
• Új kenyér megáldása
• Ünnepi beszédet mond: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
• Közreműködik: a csákvári Harangvirág Dalkör és a
zámolyi Őszidők Nyugdíjas Klub Dalköre
• Kitüntető címek, díjak átadása
„Florianától Csákvárig” című könyv ünnepélyes bemutatója
18:00 Várkonyi Mátyás-Béres Attila: Egri csillagok c. musical
A Tapolcai Musical Színpad előadása
20:00 Kaczor Feri műsora
21:00 Tűzijáték
21:15 Viking koncert

20.

Floriana Napok ● Pihenőpark
10:30
A bicskei Kutyaiskola bemutatója
• Kutyaszépségverseny (nevezés a helyszínen)
12:00
Városebéd (ingyenes)
13:00
Lovasprogram:
• Lovas esküvő
• Lószépségverseny (nevezés a helyszínen)
14:30
Színpadi programok:
• Gánti Vértesi Tömegsport Egyesület bemutatója
• Csákvári Kempo HSE. bemutatója
• Dornyi Alexandra és társai: Utcai tánc
• Keleti Álom hastánccsoport
• Gyémánt Gospel Kórus
• Várpalotai DanceSing Stúdió énekes-táncos műsora
16:30 Gyepesi László székely humorista fellépése
17:30 Ametist Bábszínház Mazsola és Tádé című zenés bábjátéka
19:00 Csákvári Paulini Béla Színtársulat előadása
Illyés Gyula: Tűvétevők című parasztkomédia
20:00 Sudden Bunny Zenekar műsora
21:00 Keleti Álom Hastánccsoport gyertyafényes bemutatója
21:15 Zenés műsor Zámbó Zsolttal
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Kiadvány Csákvárról

Rossz idő esetén a programokat a Sportintézményben tartjuk meg.

Florianától Csákvárig, a Vértes fővárosának története napjainkig címmel
készített civil összefogással könyvet pályázati forrásból Csákvár Önkormányzata. 2012-ben mintegy 800 ezer Ft-ot nyert saját történetét bemutató kiadványokra a város. A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez benyújtott pályázaton DVD lemez és könyv készítését vállalta az
önkormányzat, amely határidőben elkészült. A tervek szerint az ünnepélyes bemutató augusztusban lesz, ahol megvásárolható lesz a kiadvány.
Az egyes fejezeteket a Pro Vértes Közalapítvány részéről Viszló Levente,
a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület részéről Kunstár Béla, valamint
a Floriana Könyvtár vezetője, Szekeresné Horváth Zsuzsa, Szverle Balázs
helyi idegenvezető és az önkormányzat munkatársai, Szmolkáné Bene
Ibolya és Katonáné Venguszt Beatrix írták önkéntes, ingyenes közreműködés keretében. A kiadványszerkesztéssel kapcsolatos nyomdai
előmunkát Majorné Kiss Mónika, a Floriana Könyvtár munkatársa végezte, és a könyv mellékletét képező DVD lemezt is ő készítette.
A kiadvány 100 oldal szöveges tartalommal és 50 oldal színes fotóval dolgozza fel Csákvár történetét, benne külön az Esterházy család történetét,
valamint az olvasó elé tárja a XIX.század végi, XX.század eleji népszokásokat, helyi hagyományokat. Bemutatja a csákvári fazekasság sajátosságait,
és a csodálatos természeti környezetet, amely a települést körülöleli. A
könyv turisták számára is tartalmaz hasznos információkat a szálláshelyek, étkezési lehetőségek bemutatásával.
A kiadvány ünnepélyes bemutatójára augusztus 19-én 17:30-tól kerül
sor az államalapítás emlékére szervezett önkormányzati ünnepség keretében. A könyv és DVD melléklete 3500 Ft áron a helyszínen megvásárolható.

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

Egész nap

Pátka-Lovasberényi- és a Csákvári Foltvarró Kör közös kiállítása
kirakodóvásár • ingyenes légvár • büfé • vurstli
14:00 órától
• Egészségsátor
• TAPI-ZOO állatsimogató és pónilovagoltatás

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által támogatott pályázat „Páratlan páros„ program keretében bemutatkozik Zámoly dalköre, Pátka foltvarrói,
Gánt karate csoportja és Vértesboglár lovastábora.

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2014. június 04-én Kardos-Molnár Gábor a Mikes
utcába,
2014. június 06-án Vasi Bence a Szabadság utcába,
2014. június 22-én Versegi-Herczeg Buda Balázs a
Szt. Vince utcába,
2014. június 30-án Horváth Annabella Hanna a Rákóczi utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!

TANKÖNYVOSZTÁS
A tankönyvek kiosztása 2014. augusztus 28-án csütörtökön 9.00-16.00 óra
között lesz az új iskolában. Kérjük, hogy a befizetett csekkszelvényt hozzák
magukkal, mert csak így tudjuk átadni a tankönyvcsomagot.

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Floriana Könyvtár augusztus
hónapban zárva tart. Nyitás szeptember 2. (kedd)

FŰNYÍRÁS CSAK KÖRÜLTEKINTŐEN
Az E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. tájékoztatása alapján felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fűnyírások, fűkaszálások során
gyakran előfordul, hogy használaton kívüli gázcsonkot elvágnak, melynek
következtében fennáll a gázömlés veszélye! Kérjük a Tisztelt Lakosokat,
hogy főként a nem hasznosított üres telkeken kellő körültekintéssel végezzék a fűnyírást, és kaszálást az esetleges balesetek elkerülése érdekében. A fentieken felül kérjük a Lakosokat, hogy közterületen történő
fatelepítés esetén előzetesen egyeztessenek a gázszolgáltatóval, mert
a 49/1993. évi bányászatról szóló tv. Vhr.19/A bekezdése értelmében a
gerinc, és a leágazó vezetékek 2-2 méteres védő övezetén belül fás szárú
növényeket nem lehet telepíteni.

Hirdetésfelvétel A Hírmondóba
Felhívjuk kedves hirdetőink figyelmét, hogy szabadság miatt a szeptemberi lapunkban megjelentetni kívánt hirdetéseiket a csákvári Önkormányzati Hivatal információs pultjánál adhatják le szeptember 1-ig.
Szeptember 2-től a hirdetésfelvétel változatlanul a Floriana Könyvtárban
történik.
Szerkesztőség

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

Iskolánk felvételt hirdet a 2014/2015-ös tanévre
felnőttek esti tagozatos gimnáziumi képzésére
a Csákvári tagintézményébe.
TAGINTÉZMÉNY
Kun László Középiskola Csákvári Tagintézmény
Tagintézményvezetõ: Kunstár Béla Telefon: 06-30/415-0807

A KÉPZÉS TARTALMA:
A gimnáziumi képzés négy éves érettségire felkészítő képzés, de beszámítható a jelentkező korábbi tanulmányai során szerzett előképzettsége.
A jelentkezés alapfeltétele a 8. osztályos általános iskolai bizonyítvány,
valamint a betöltött tankötelezettségi korhatár.
A képzés keretén belül a gimnáziumi képzésre
előírt tantárgyak oktatása folyik.
A tanulók a 12. évfolyam sikeres elvégzése után gimnáziumi érettségi
vizsgával fejezhetik be tanulmányaikat.
Az oktatás hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön), esti tagozaton,
délután 15.00 és 20.00 közötti időben történik.

A képzés tandíjmentes.

A képzést csak a szükséges jelentkezõi létszám megléte esetén indítjuk!

Beiratkozás a képzésre:
2014.06.17-én 15.00-18.00-ig
2014.08.22-én és 26-án 15.00-18.00-ig
A képzésekről és a beiratkozásokról érdeklődni lehet még
(munkanapokon, munkaidőben)
Debreczeni Sándor igazgatóhelyettesnél
a 06 30/9140-035-ös telefonszámon.

Kárpitos

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

AUTÓSBOLT

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, és az el nem fogyasztott termék visszavásárlását.
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.

Új szolgáltatás:

A futárszolgálattal érkezett küldeményeket előzetes egyeztetés után átvesszük.

Itallerakatunk termékei:

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

Fűnyírás, fűkaszálás, kertgondozás. 70/548-1602

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Szabó Zoltán temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, tisztelettel és szeretettel emlékeztek rá.
Az elhunyt családja

Vásárolnék 4-5 hektoliteres fa szüretelő kádat.
Tel.: 06-20/997-2935

utca

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Megkímélt kazettás magnót vennék.
Érd.: 06-30/865-2282, 06-22/354047

ITALLERAKAT

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

APRÓHIRDETÉS

Eladó 1 db étkezőgarnitúra 6 db
székkel, 1 db ággyá alakítható ülőgarnitúra, 2 fotel, 2 puff.
Érd.: 06-20/937-3938

és

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Horváth Bélánét
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyászoló család

Telefon:
06-22/582-005
06-20/334-99-94
Figyelem május 20-tól
nyári nyitvatartás:
H – Cs:7:00 – 19:30
P – Sz: 7:00 – 21:30
V:
8:00 – 12:00

Hírmondó
C s ák vár i-Bodméri

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: szeptember 1.

