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Csákvári-Bodméri
Hírmondó

bolcs polgármestert, akadályoztatása esetére az alpolgármestert delegálta,
egyben tudomásul vette, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában Csákvár Városát a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli.
• Tudomásul vette a volt polgármester asszony kérését, amelyben kérte,
hogy a részére ne állapítsanak meg jutalmat, a kérelemnek helyt adott.

„Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát és eresszétek be oda a
napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből változzatok át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól fogva veletek lesz
az Isten. Megmaradásunknak, megmaradásotoknak, a magyar sors
jobbra fordulásának ez az egyetlen lehetősége. Adjon az Úristen boldog, áldott karácsonyt, és szeretetben gazdag új esztendőt mindnyájatoknak.”
Wass Albert

Ezzel a gondolattal kívánok mindenkinek
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket!
Illés Szabolcs
polgármester

Csákvári Önkormányzat beszámolója
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
október 21-én tartotta alakuló ülését, amelyen a következő határozatokat
hozta:
• Csákvár Város polgármesterének Illés Szabolcsnak az illetményét havi
448.727,- Ft-ban, költségtérítését 67.309,- Ft-ban határozta meg.
• a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjait a következők szerint választotta meg:
Fehér Imre			
elnök
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
bizottsági tag
Zolnai Sándor Zoltán		
bizottsági tag
Zink Szmilkóné			
nem képviselő bizottsági tag
Gulyás Gergő			
nem képviselő bizottsági tag
• a Településfejlesztési Bizottság tagjait a következők szerint választotta
meg:
Zolnai Sándor Zoltán		
elnök
Fehér Imre			
bizottsági tag
Dr. Szeredi Péter			
bizottsági tag
Cservenka Géza			
nem képviselő bizottsági tag
Jankus Balázs			
nem képviselő bizottsági tag
• a Humán Erőforrások Bizottsága tagjait a következők szerint választotta
meg:
Mészáros Tamás			
elnök
Csutáné dr. Hámori Anikó		
bizottsági tag
Dr. Rankl Erzsébet		
bizottsági tag
Hembach Szilvia			
nem képviselő bizottsági tag
Jankyné Kővári Csilla		
nem képviselő bizottsági tag
• Knausz Imrét Csákvár Város Önkormányzatának társadalmi megbízatású
alpolgármesterévé megválasztotta, tiszteletdíját havi bruttó 160.000 Ftban, költségtérítését havi 24.000 Ft-ban határozta meg.
• Az önkormányzati társulási tevékenység elősegítésére és koordinálására
tanácsnoknak választotta Katonáné dr. Venguszt Beatrix önkormányzati
képviselőt, a havi tiszteletdíját 60.000.-Ft-ban állapította meg.
• Ezzel összefüggésben módosította „a képviselő-testület tagjainak, valamint a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak tiszteletdíjáról,
természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről” szóló 2/2007.(I.10.) rendeletét.
• A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként Illés Sza-

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 11-én
rendkívüli ülést tartott, ahol a következő határozatokat hozta:
• Az ÁROP 1.A.5-2013. pályázat megvalósítása keretében elkészült tanulmányokat megismerte, és azokat elfogadta.
Felkérte a Pénzügyi és Jogi Bizottságot, hogy a gazdasági program előkészítése során vegye figyelembe a tanulmány megállapításait és kiegészítéseit.
• Az ÁROP 1.A.5-2013. pályázat megvalósítása keretében elkészült kérdőívet megismerte, azt elfogadta.
Ezzel egy időben felkérte a pályázati ügyintézőt, hogy gondoskodjon a kérdőívek lakossághoz történő eljuttatásáról.
• A Csákvár Jövőjéért Közalapítvány által benyújtott LEADER „Változatos
eszközökkel a csákvári értékek közvetítéséért” című pályázatának megvalósításához segítséget nyújt az Alapítvány tervezett bruttó 2. 153. 379,- Ft
hitelfelvételéhez, kezesség vállalás biztosításával.
• Elfogadta a helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatót, és úgy határozott, hogy
2015. január 1-től adóemelést, illetve új adónem bevezetését nem tervezi.
• Megköszönte a csákvári CBA Áruház fenyőfa felajánlását, de úgy határozott, hogy azt elfogadni nem tudja. Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a közérdekű felajánlót.
• Az idősek karácsonyi köszöntése keretében a 80 év feletti csákvári lakosok
részére 1500,- Ft értékben ajándékcsomagot készít.
• Felkérte a Hivatalt, hogy az ajándékcsomag elkészítésére küldje ki az ajánlatkérést Kiss László, Bokor Csaba egyéni vállalkozó, és a Csákvári Prima CBA
részére, illetve a beszerzési szabályzatnak megfelelően tegye fel a honlapra.
• Engedélyezte a Tersztyánszky Ödön Sportközpont termének ingyenes
használatát a Csákvári KEMPO HSE 2014.november 22-i rendezvényének
megtartásához.
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 25-én
nyilvános és zárt ülést tartott, ahol a következő határozatokat hozta:
• Társadalmi egyeztetés után megalkotta a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről szóló rendeletet.
• Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját.
• Módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletét.
• Határozott a szociális temetéssel kapcsolatos teendőkről, és erre vonatkozóan az üzemeltetési szerződés megkötéséről.
• A Csákvár, 1039 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonát képező temető megosztásáról határozott a tényleges használatnak megfelelően. A használaton
kívüli temetőrész az önkormányzat tulajdonában marad, míg az Evangélikus
Egyház által ténylegesen használt kb. 7000 m2 területet az egyház tulajdonába adta térítésmentesen. Az egyház részére átadott területen az önkormányzat és az egyház közösen szociális temetkezés céljára alkalmas területet fognak kijelölni.
• A Tesztyánszky Ödön Sportközpont, a Csákvári Torna Klub és az Esterházy
Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola térítésmentes használatának felülvizsgálatáról határozott a Dallam Alapfokú Művészet Oktatási
Intézmény és a Kun László Középiskola vonatkozásában.
Felkérte a hivatalt, hogy a felülvizsgálathoz szükséges adatokat gyűjtse be.
• Módosította az önkormányzati lakások, továbbá a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjáról szóló rendeleteket.
• Módosította a közterületek rendeltetésüktől eltérő használatáról szóló
rendeletet is.
• Megállapította a tulajdonában lévő állati melléktermék gyűjtőhely fenntartási hozzájárulásának összegét 2015. évre.
• Felhívta a hivatalt, hogy külső tanácsadó bevonásával készítsen átfogó
jelentést az önkormányzati tulajdonú földterületek adatairól, tényleges állapotáról, szerződéseiről.
• Engedélyezte a Csákvári Torna Klub Kyokushin Karate Szakosztálya részére
az iskolai tornaterem kedvezményes használatát.
A közművelődésről szóló rendelet tervezetét társadalmi vitára bocsátotta.
• Módosította a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér alapító okiratát.
• Elfogadta a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér szervezeti és Működési Szabályzatát.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
• Elfogadta Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi
munkatervét.
• Felülvizsgálta a folyékony hulladék szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díját és döntött az ezzel kapcsolatos szerződés megkötéséről.
• Elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervet.
• Úgy döntött, hogy nem értékesíti a tulajdonában lévő Csákvár, Szabadság
u. 24. szám alatti, sem pedig más ingatlanát.
• Csatlakozott a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségéhez.
• A folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztatót elfogadta és felkérte a hivatalt, hogy a Csákvár, Bokréta és Széchenyi utca kereszteződésében
létesítendő közúti gyalogátkelőhely megvalósítása érdekében keresse meg
az illetékes építési hatóságot.
• Úgy foglalt állást, hogy a Csákvári Önkormányzati Társulás keretében nem
tartja szükségesnek főépítész alkalmazását.
• A Petőfi utcában történt beázással kapcsolatos lakossági panasz alapján
felkérte a polgármestert, hogy levélben keresse meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t az úthiba elhárítása érdekében.
• Elutasította az 1280/15 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
vállalkozás céljából történő igénybevételére vonatkozó kérelmet.
• A Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetőjének javaslatára felkérte,
hogy vizsgálja meg az önkormányzat által használt Corso program leltár moduljának használhatóságát és mérje fel annak költségvonzatát.
• A Fazekas Emlékház üzemeltetési jogának átadásával kapcsolatos szerződés megkötéséről szóló döntést a decemberi ülésére halasztotta.
• Tudomásul vette a Fazekas emlékház pályázatáról szóló beszámolót.
Megismerte a település új honlapjával kapcsolatos lakossági véleményeket,
és azok figyelembe vételével kiegészíti azt.
• Tudomásul vette a Pénzügyi és Jogi Bizottság tájékoztatóját, amely szerint
az önkormányzati képviselők és a nem önkormányzati képviselő bizottsági
tagok valamennyien határidőben eleget tettek a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségüknek, nyilatkoztak összeférhetetlenségük hiányáról, illetve az
adóhatóságnál kérelmezték a köztartozásmentes adatbázisba való felvételüket.
• Tudomásul vette a Csákvár Város Önkormányzata részvételével működő
társulásokról szóló tájékoztatót.
• Zárt ülésen lakásbérleti kérelemről, illetve méltányossági közgyógyellátásról határozott.

dr. Fillér László
önkormányzati- és társulási irodavezető

Bodméri Önkormányzat beszámolója
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 20-án 15.30 megtartotta az önkormányzati választások utáni alakuló
ülését.
Balogh István polgármester köszöntötte a jelenlévőket, külön is a Helyi
Választási Bizottság elnökét, Klébert Jánosnét, valamint a Járási Hivatal
részéről megjelent dr. Kulcsár Krisztinát.
Ezt követően a jelen lévők közösen elénekelték a Himnuszt.
Klébert Jánosné a helyi választási bizottság elnöke ismertette az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményét, majd a
képviselők és polgármester eskütételére került sor.
A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Bodméron a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményes volt. Rácz Imre független polgármester jelölt 61 db érvényes
szavazatot kapott, Balogh István László független képviselő jelölt pedig
87 db érvényes szavazatot. A Helyi Választási Bizottság megállapította,
hogy Bodmér Község polgármestere Balogh István László 87 db érvényes
szavazattal. A független képviselő jelöltek közül négy legtöbb szavazatot
kapott jelölt: Biró Dénesné 93 érvényes szavazat, Katona László 72 db
érvényes szavazat, Czutor Lajos 70 db érvényes szavazat, Balogh Katalin
70 db érvényes szavazat.
Balogh István polgármester Bodmér Község lakóinak nevében megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének és tagjainak munkáját a
sikeres választás lelkiismeretes lebonyolításért, majd a testület megválasztotta az Ügyrendi Bizottságot, amelynek személyi összetétele a következő:
Balogh Katalin 		
elnök
Czutor Lajos 		
bizottsági tag
Katona László		
bizottsági tag
A Képviselő-testület a Bizottság feladatkörét kiegészítette a méltatlansági vizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásával.
• A polgármester illetményét havi 74.788,- Ft-ban, költségtérítését havi
11.218,- Ft határozta meg.

• A testület megválasztotta az alpolgármestert Bíró Dénesné személyében, a tiszteletdíját havi bruttó 67.309,- Ft-ban, költségtérítését havi
10.096,- Ft-ban határozta meg.
• A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tagként Balogh
István polgármestert, akadályoztatása esetére az alpolgármestert delegálta, egyben tudomásul vette, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Bodmér Községet a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli.
• Határozott arról, hogy az elkövetkezendő 5 évben változatlanul a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatallal kívánja ellátni a feladatait. A 2012.
december 17-én kötött megállapodást nem kívánja megszüntetni.
• Balogh István polgármester a téli hó eltakarítási munkákról tartott tájékoztatót és kérte a képviselőket, hogy keressenek helyi vállalkozót a
feladat megoldására.
• Tájékoztatást adott továbbá a helyi temetővel kapcsolatos teendőkről.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én tartotta ülését.
Az ülésen részt vett Szabó Gábor a Bicskei Járási Hivatal vezetője, aki
elmondta, hogy az állampolgárokkal való közvetlenebb kapcsolat érdekében 2014. október 7-től keddenként Bodméron is tartanak ügyfélfogadást 8-tól 12. óráig a faluházban. Balogh István polgármester ehhez a
feladathoz támogatásáról biztosította a Járási Hivatal vezetőjét. A képviselő-testület a Faluházat ügyfélfogadás céljából keddi napokon a Bicskei
Járási Hivatal rendelkezésére bocsátotta.
• A Képviselő-testület megismerte és azt elfogadta a Vértesboglári ÁMK
Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es tanévében végzett munkájáról
szóló beszámolót és megköszönte az óvoda pedagógusok lelkiismeretes
munkáját.
• Elfogadta a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót, amely
egyebek között a nyertes LEADER pályázatról szóló tájékoztatót is tartalmazta.
• A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről szóló rendelet tervezetét társadalmi véleményeztetésre utalta.
• Elfogadta a testülete a négyéves működéséről szóló összefoglalót és
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozójának megköszönte a munkáját.
• A Csákvári Önkormányzati Társulás tagdíjaként a munkaszervezeti feladatokkal kapcsolatos előterjesztést megismerte. Egyetértett azzal, hogy
2014.október 1-jétől kezdődően a Társulás tagdíja 210 Ft/év/ lakos legyen azzal, hogy lakosságszám alatt a KSH által a tárgyévet megelőző év
január 1-jén nyilvántartott állandó lakost kell érteni.
• Nem értett egyet azzal, hogy a Csákvári Önkormányzati Társulás közös
főépítészt alkalmazzon.
• A Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói úszás útiköltségének támogatására érkezett kérelmet megtárgyalta,
és úgy döntött, hogy a kérelmet nem támogatja, mivel erre a 2014. évi
költségvetésében nem lát fedezetet.
• A Bicske Város Önkormányzata által benyújtott, a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” elnevezésű ÁROP-1.A.3.-2014. kódszámú pályázathoz
csatlakozási szándékát fejezte ki.
• Úgy határozott, hogy Bodmér lakosságának összefogása és nívós kulturális programokkal történő szórakoztatása érdekében csatlakozik az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz.
Ezt követően Balogh István polgármester tartotta meg a négy éves önkormányzati ciklust lezáró beszédét, amelyben méltatta az elmúlt esztendők
munkáját és kifejezte köszönetét a végzett munkáért a képviselő-testület
tagjainak és a közös önkormányzati hivatal valamennyi dolgozójának.
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 30-i rendkívüli ülésén, a Belügyminisztérium által támogatott
szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez történő csatlakozási
szándékát fejezte ki, amelynek keretében 20 m3 keménylombú tűzifát
igényelt. Az 1000,-Ft + ÁFA/ m3 önrészt, azaz 25.400.-Ft összeget, és annak szállítási költségét a 2014.évi költségvetésből biztosítja. Az önkormányzat a szociális tűzifát igénylő személytől ellenszolgáltatást nem kér.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november
26-án tartotta ülését, amelyen Tóth Jánosné címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet Gánt Községnek a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozási szándékáról. Elmondta, hogy a csatlakozásra
– amelyre a járási határok módosítása miatt van szükség – előre láthatólag 2015. január 1-i határidővel kerül sor. Ezzel kapcsolatban a négy érintett település – Csákvár, Bodmér, Gánt és Vértesboglár – önkormányzata
képviselő-testülete 2014. december 2-án közös testületi ülést tart.
Az ülésen az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy valamennyi önkormányzati képviselő határidőben eleget tett
a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének, nyilatkozott az összeférhetetlensége hiányáról, illetve az adóhatóságnál kérelmezte az a köztartozásmentes adatbázisba való felvételét A tájékoztatást a testület tudomásul vette.
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

A képviselő-testület a következő döntéseket hozta:
• Elfogadta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását.
• Társadalmi egyeztetést követően rendeletet alkotott a közterületek
elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről.
• Elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről szóló beszámolót.
• Módosította a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletét.
• Elfogadta a képviselő-testület 2015. éves munkatervét.
• Döntött a folyékony hulladék szállítási szerződés meghosszabbításáról.
• Elfogadta a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet.
• A hó eltakarítási munkák elvégzésével kapcsolatos szerződés aláírására
felhatalmazta a polgármestert.
• Elfogadta a szociális tűzifa juttatásáról szóló rendeletet.
• Határozatot hozott arról, hogy a hagyományoknak megfelelően a karácsonyi rendezvényt az idén is megtartja az időskorúak számára.
dr. Fillér László
önkormányzati- és társulási irodavezető

Bodméri Önkormányzat tájékoztatója
Bodmér Község Önkormányzata értesíti a község lakosságát,
hogy 2014. október 1. napjától a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei
Járási Hivatala minden hét keddi napján 8-tól 12. óráig ügyfélfogadást
tart a Faluháza épületében.
Az ügyfélfogadás során a következő ügyek intézésére van lehetőség:
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
• közgyógyellátás
• ápolási díj
• időskorúak járadéka
Az Önkormányzat tudomására jutott, hogy a községben ismeretlen személy házszámtáblák elkészítésére jogosulatlanul vett fel előleget, de
ezzel tévedésbe ejtette az állampolgárokat, mivel a beígért szolgáltatást
nem teljesítette.
Felkéri az Önkormányzat az így megkárosított lakosokat, hogy ilyen jellegű panaszukkal kapcsolatban a Faluházban ügyfélfogadási időben a
polgármesternél tegyenek bejelentést.
Balogh István sk.
					
polgármester

Közérdekű felhívások, tájékoztatók
„Legyünk együtt egészségesebbek”

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
2060 Bicske, Kossuth Lajos u.15
E-mail: efi@bicskerendelo.hu
Telefon:/22/ 41-96-66

Hangulatosan kialakított, korszerűen berendezett irodánkban az egész
járásban, 16 településre kiterjedően szervezzük és rendezzük az életmódváltó programjainkat. Várjuk bicskei irodánkba az érdeklődőket, s mi
is ellátogatunk önökhöz, lakóhelyükre.
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. nyertes pályázata eredményeképp, a Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP-6.1.2.-11/3-2012-0071) keretében 2014. február elsején megalakult a Bicskei Járás Egészségfejlesztési Irodája (EFI) Bicskén.
Betegklubokat, lelki támogatást végző klubokat, mozgásprogramokat
(uszodaprogram, tornák, kirándulások), étrendi tanácsadást, főzőklubot
tartunk, a lakosok egészségi állapotának felmérését, kockázatbecslést és
tanácsadást végzünk. A betegklubokban előadásokkal növeljük ismereteiket, ismeretanyaggal látjuk el a hozzánk fordulókat, ezzel segítve az
egészségtudatos magatartás kialakulását, a szövődmények megelőzése
és az életminőség javítása érdekében.
A szakemberek különös figyelmet fordítanak a szív- és érrendszeri betegségekre! Ezen kívül a cukorbeteg, dohányzó, túlzott alkoholfogyasztó,
mentális segítségre szoruló, illetve túlsúllyal küzdő lakosoknak kívánunk
segíteni az életmódváltásban, a belső feszültségek oldásában.
Valamennyi a járáshoz tartozó településen szervezünk egészségnapot,
ahol helyszíni szűrővizsgálatokat végzünk.
Az EFI célja, hogy a lakosság felismerje, hogyan javíthat saját egészségi állapotán, életminőségén, hogyan növelheti az egészségben eltöltött
éveinek a számát.
Látogasson el irodánkba, vagy hívjon bennünket, ahol ingyenes programjainkról további tájékoztatást kaphat!
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Felhívás javaslattételre
„Csákvár Ifjúsági díja” kitüntető cím átadására a januári Kultúra Napja
rendezvényen kerül sor. Ifjúsági díj alapításával és adományozásával az
önkormányzat elismerését fejezi ki azoknak, akik a tanulás a sport és
szabadidős programok kulturált, hasznos eltöltése terén kimagasló eredményeket értek el, s e teljesítményükkel Csákvár Nagyközség jó hírét
öregbítették és követendő példát állítottak a jövő generációk számára.
Ifjúsági díj évente legfeljebb kettő adományozható. Ifjúsági díjban
részesíthető a 25. életévét be nem töltött magyar állampolgár csákvári
lakos, illetve csákvári csoport, szervezet, amelynek tagjai a javaslattételre rendelkezésre álló határidőig a 30. életévüket még nem töltötték be.
A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt, melyhez kérik a lakosság javaslatát. Az indoklással ellátott javaslatokat Polgármester Úrnak címezve
2015. január 5-ig várjuk.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Megszépült a temető utca
Halottak napja előtt két nappal Önkormányzati kezdeményezéshez csatlakoztak csákvári civil szervezetek és magánszemélyek, hogy a Temető
utca elgazosodott bedőlt árkait kitisztítsák és az útpadkát feltöltsék. Valamint magánszemélyek felajánlásából készültek Temető útjelző táblák. A
munkában az alábbi civil szervezetek és magán személyek vettek részét,
akiknek munkályát és felajánlásait ezúton is köszönöm.

Borbarátok: Illés Jenő, Szöllősi Pál
Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Bakonyi Tibor, Ifj. Kaiser György,
Szabó Mihály
Lovasbarátok: Bakonyi János, Bokodi István, Csuta Zsolt, Magosi István,
Ifj. Magosi István, Magosi János, Schuszter Sándor
Vaskapu Hagyományőrző Egyesület: Pintér András, Scheffer Tibor
Továbbá: Bokor Béla, Csuta Andor, Nagy Imre, Király Ottó, Weigl László,
Mészáros Tamás, Zolnai Sándor
Illés Szabolcs
polgármester

Engedély nélkül végzett vállalkozói
tevékenységek – „ kontárkodás”
Többen jelezték, hogy településünkön továbbra is vannak olyan személyek, akik jogosulatlanul folytatnak kereskedelmi tevékenységet, vagy
engedély nélkül szolgáltatást nyújtanak.
Mint ismeretes, ezt a tevékenységet „ kontárkodásnak” nevezzük.
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009.évi LXXVI. törvény 25.§ (2) bekezdése rendelkezik
arról, hogy a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság – jegyző - ellenőrzi a
bejelentési kötelezettség teljesítését.
Ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés
köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve
azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.
Amennyiben az ellenőrzés során a hatóság megállapítja, hogy az adott
tevékenység megfelel a tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi.
Amennyiben a szolgáltató és az adott tevékenység nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a tevékenység folytatását megtiltja és bírságot szab
ki.
Felhívjuk tehát azokat az állampolgárokat, akik vállalkozói igazolvány,
működési engedély, telepengedély nélkül folytatnak jogosulatlan tevékenységet, hogy haladéktalanul tegyék hivatalossá tevékenységüket, vagy
szüntessék meg.
Hatóságunk a fentiekben leírtak ellenőrzését december hónapban megkezdi.
Az ellenőrzések során tudomásunkra jutott jogsértések esetén hivatalból, a jogszabályok szigorával járunk el.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

ÜNNEPI HANGULATBAN
Az adventi gyertyagyújtások idejére megszépült a Szabadság tér. A Mindenki Adventi Koszorújának alapját Barócsi János és kollégái készítették, és a Márti Virágbolt dolgozói díszítették. A hozzávaló fenyőágakat a
csákvári Erdészet és Bakonyi János adta. Csákvár karácsonyfája Metlágel
Tamás kertjéből került a főtérre. A város ünnepi díszvilágítása újabb elemekkel bővült. Létrejöttében anyagilag vagy munkával segítettek:
Bakonyi János, Czipóth Istvánné, Czvikli Balázs, Cservenka Géza, Csutáné
dr. Hámori Anikó, Faddi Vilmos, Fehér Imre, Frész Péter, Fülöp Éva, Fülöp
Zoltán, Gulyás Gábor, Gulyás Gergő, Györök Béla, Hembach Szilvia, Illés Szabolcs, Juhász Zoltán, Knausz Imre, Kovács Ferencné, Mészáros
Tamás, Orlovics Károly, SO-SO Földszer, Sziládi Norbert, Technogalla
Szerszámkészítő Bt., Unimal Pro Kft., Vida Tamás, Zolnai Sándor.

TOBORZÓ!
Csákváron régen is nagy hagyománya volt a színjátszásnak, nem csak
a gyerekek, hanem meglett felnőttek körében is. Ennek fényes példája
a Háry János helyi és budapesti előadása. Nagyszüleink nyomdokán
haladva hoztuk létre a Paulini Béla Színtársulatot, amely több kedves
mesejáték mellett bemutatta a Szent Péter esernyőjét és a Tűvétevők
című darabot is. A Paulini Béla Színtársulat korhatár nélkül várja mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek a színjátszáshoz. A fiatalok,
felnőttek és nyugdíjasok bevonásával bővülhetne az előadandó darabok
repertoárja, így továbbra is színvonalas produkciókkal állhatnánk a nagyközönség elé. Bízunk benne, hogy közös erővel emelni tudjuk városunk
rendezvényeinek fényét.
Ne habozzon! Jelentkezzen 2015. jauár 31-ig a Floriana Könyvtárban
személyesen, illetve a florianakonyvtar@gmail.com e-mail címen vagy
a 20/444-6895-ös telefonszámon! Hozza magával barátját, ismerősét is!
Nagy szeretettel várjuk.

Gólyahír

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

szeptember 10-én Károli Zorka a Széchenyi
utcába,
szeptember 11-én Halász Kinga a Vajda J.
utcába,
szeptember 14-én, Konstantin Máté a Paulini B. utcába,
szeptember 21-én Czipóthn Zétény Tibor a
Gánti utcába,
szeptember 21-én Fodor Flóra a Vértes
utcába,
október 1-jén Harangozó Róza a Paulini B.
utcába,
október 3-án Szőke Zsófia a Tolbuchin utcába,
október 3-án Szoboszlai Izabella Márta a
Táncsics utcába,
október 13-án Czvikli Anna a Kálvária utcába,
október 22-én Fülöp Ervin az Ostrom utcába,
október 24-én Vági Levente Máté a Nagyhegyre,
október 24-én Lakatos János a Gánti utcába,
október 25-én Mácsár Vendel és Botond a Kálvária utcába,
október 29-én Egész Luca Kata az Alsó Haraszt utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!

Eseménynaptár 2014.12.01. – 12.31.
DECEMBER

7.

16:00 2. Adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér
Megérkezik krampuszaival a Mikulás. Énekkel, verssel várják a Mesevár Óvoda
és Bölcsőde óvodásai és az Esterházy Iskola 3. osztályos tanulói.
10. 18:00 Hosszú téli esték a Geszner házban

Koszka Attila: A Vértes gombái

Ha valakinek nehézkes a Geszner-házba való eljutás, kérem jelezze a következő
telefonszámon: 22/354-420, utazását megszervezzük!
14. 16:00 3. Adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér
19. 17:00 Karácsonyi műsor ● Esterházi Iskola tornaterme
21. 15:30 4. Adventi gyertyagyújtás ● Szabadság tér

Eseménynaptár 2014.12.01. – 12.31.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
DECEMBER
Katolikus Egyház
Plébánia hivatali órái:
Hétfőn nincs hivatali óra.
kedd, szerda, péntek 09.00 – 11.00,
csütörtök:
16.00 – 18.00

Református Egyház

Advent minden vasárnapján, 15 órakor adventi áhítat lesz a Kálvin Otthonban. Mindenkit szeretettel várunk.
December 7-én, advent második vasárnapján úrvacsorai istentiszteletet
tartunk.
December 14-én, vasárnap 16 órakor a város főterén, református adventköszöntő keretében csángó kamarakórus énekel. A csángó adventről Kóka
Rozália szól az egybegyűltekhez.
December 14-én, vasárnap 11 órakor csángó kiállítás nyílik a Kálvin Otthonban (Kálvin u. 11.), a mai életvitelről.
December 24-én 14 órakor lesz a hittanosok karácsonya, 15 órakor pedig
az óvodások karácsonyi ünnepsége, a Kálvin teremben. 16 órakor az idősek
számára lesz ünnepség, a Kálvin Otthonban.
December 25-én, karácsony első napján és december 26-án, karácsony
második napján úrvacsorai istentiszteletet tartunk. December 25-én, 15
órakor a sárospataki legátus szolgál, a Kálvin Otthonban.
December 31-én délután 5 órakor tartunk óév búcsúztató istentiszteletet,
2015. január 1-én de 10 órára újévi istentiszteletre hívunk mindenkit.
A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:
8083 Csákvár, Kálvin u. 9.
Tel./fax 06-22-354-071, 06-20-931-8075

Evangélikus Egyház
8-9-10 17:00 Adventi evangelizáció Igét hirdet Dr. Korányi András teológiai tanár, evangélikus lelkész. (hé-sze)

10. 18.30 Férfikör
14. 11:00 Advent harmadik vasárnapi istentisztelet (vasárnap)
21. 15:30 Advent negyedik vasárnapi gyertyagyújtás evangélikus

hittanosok szolgálatával (vasárnap) ● Szabadság tér
21. 16:00 Adventi kórustalálkozó a csákvári énekkarokkal az evangélikus
templomban
Élő betlehem és szeretetvendégség a parókia udvarán.
24. 18:00 Szenteste ● Istentisztelet a hittanosok, az ifjúság és az énekkar szolgálatával.
25. 11:00 Úrvacsorai istentisztelet
26. 11:00 Úrvacsorai istentisztelet Igét hirdet D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök.

28. 11:00 Istentisztelet keresztelővel (vasárnap)
31. 18:00 Óév napi istentisztelet

2015. JANUÁR
1. 11:00 Újév napján úrvacsorai istentisztelet (csütörtök)
4. 11:00 úrvacsorai istentisztelet keresztelővel (vasárnap)
6. 19:00 Istentisztelet Vízkereszt ünnepén (kedd)
December hónap igéje:
“Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság és kivirágzik rajta a
nárcisz.” (Ézsaiás 35, 1)
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Intézményi hírek - Esterházy Iskola

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
Tisztelt Csákváriak!
Évek óta szerte az országban, különböző szervezetek, egyesületek, alapítványok, iskolák szervezésében a legszebb, rászorulókat segítő karácsonyi
mozgalom résztvevői lehetünk.
Ez a Cipősdoboz Akció.
Számos kisgyereknek a Karácsony nem adhatja meg az ajándékbontás
örömét. Szegénységben élnek és nem telik sok esetben a hétköznapi
szükségleteik teljes kielégítésére sem.
Ezek a gyerekek is ugyanúgy várják a Karácsony ünnepét, mint a jobb
vagy jó sorban élő társaik, de sajnos nagyon sok esetben nem tudnak
mást várni, csak a csodát, hogy mégis jut nekik is ajándék. Nagyon
megható tud lenni az a pillanat, amikor az a bizonyos várva várt csoda
megtörténik, és megérkezik az életükbe.
Arra kérünk mindenkit, aki úgy érzi, megteheti, járuljon hozzá ezekhez a csodákhoz azzal, hogy elkészít egy (vagy amennyit szeretne)
cipősdobozos-ajándékot, hogy ezáltal a felajánlott gesztusok által széppé
tehessük, ünneppé varázsolhassuk ezeknek a nehéz sorsú gyerekeknek,
ezeket a karácsonyi ünnepnapokat!
S hogy mi kerülhet a dobozba? Bármi, ami örömforrás lehet. Feleslegessé vált, de még használható játékok, kinőtt, de még felvehető ruhák, rajzeszközök, mesekönyvek, színezők, iskolai eszközök, csokik, szaloncukrok,
babák… De ha nincsenek ilyen felesleges dolgaink, számos olyan tárgyat
tehetünk a dobozba, ami nem kerül többe, mint két-három fagyi, vagy
egy-két zacskó chips ára…
Ajándékozzanak lehetőségeik szerint, és vonják be gyermekeiket is
az ajándék elkészítésébe, hogy természetessé válhasson számukra,
a “segíteni szeretnék” érzése, és átélhessék milyen is az: önzetlenül
adni... adni úgy, hogy nem várok érte semmit sem, mert nem akarok
mást, mint örömet szerezni és mosolyt látni az arcokon!

Versenyeink
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulójában

7. évfolyamosok között 3. helyezés: Gulyás Bálint, Hegyessy Luca,
Naszádos Artúr, Pazsa Patrícia 7.c
Német nyelvi játékos csapatversenyen Székesfehérváron
1. helyezést szerzett: Izmindi Izsák, Magasi Botond, Szabó Gergő 6.a
osztályos tanulók csapata
Területi Márton napi szavalóverseny Alcsútdobozon
1. évfolyamosok között 2. Tóth Laura 1.b, 3. Magasi Kincső 1.a
2. évfolyamosok között 2. Schmidt Laura 2.a
4. évfolyamosok között 3. Bódi Ádám 4.b
Bolyai Magyar Csapatverseny megyei fordulójában
6. évfolyamosok között 4. helyezett lett: Izmindi Izsák, Magasi Botond, Mészáros Kornélia, Tamás Kinga 6.a.
7. évfolyamosok között 6. lett Árki Kincső, Spinhért Anna, Zolnai
Réka 7.a, Gulyás Bálint 7.c
3. Hegyessy Luca, Naszádos Artúr, Pazsa
Patrícia, Szabó Bettina 7.c
8. évfolyamosok között 2. lett Barasevich Borbála, Burai Fanni,
Czinkóczki Ágnes 8.b, Árki Kristóf 8.a
1. helyezést ért el: Páll Alexa Réka, Szajkó
Milda Blanka, Tamás Dóra, Varga Dominika 8.c, akik Fejér megyét
képviselik az országos versenyen!

A cipős dobozokat becsomagolva várjuk az Általános Iskolába, az
igazgató néninél lehet leadni 2014. dec. 15-ig.
Fontos, hogy mindegyik dobozon legyen egy címke, amire rá van írva,
hogy hány éves kisfiúnak vagy kislánynak adható ajándék van benne.
Minden - ezt a kezdeményezést támogató - ajándékot előre is köszönünk!
Iskola Szülői Munkaközössége

„Én hiába szeretem a szobám csendjében az utcagyereket! Nem arra
van szüksége, hogy könnyes, szende szemembe nézzen, hanem hogy
legyen kenyér az asztalán, fedél a feje fölött, étel a tányérján, ceruza a
kezében, takaró az ágyán, kapjon jó szót, simogatást.”
Böjte Csaba
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Intézményi hírek - Sportközpont

Asztelitenisz
A CSTK asztalitenisz csapatának őszi NB I-es erdményei dec.1-ig:
11 : 7
TURRIS SE Sopron I. - PUBLÓ Csákvár TC
15 : 3
PUBLÓ Csákvár TC - Váci Reménység Egyesület I.
Budaörsi 2i SC I. - PUBLÓ CsákvárTC
7 : 11
PUBLÓ Csákvár TC - Honvéd Szondi György SE
15 : 3
Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér - PUBLÓ Csákvár TC 4 : 14
PUBLÓ Csákvár TC - KSI SE I.
15 : 3
Győri Elektromos VSK I. - PUBLÓ Csákvár TC
8 : 10
PUBLÓ Csákvár TC - PTE PEAC II.
9:9

DECEMBER HAVI MŰSORA

December
December
December
December
December
December
December
Január
Január

1. h.
4. cs.
8. h.
11. cs.
15. h.
18. cs.
22. h.
8. cs.
12. h.

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Kocsis Noémi könyvbemutatója
Kocsis Noémi könyvbemutatója (ism.)
Schaffer Erzsébet - Író-olvasó találkozó
Zenés családi áhitat
Gánti Német Nemzetiségi Kórustalálkozó
1-2-3. Adventi vasárnap
1-2-3. Adventi vasárnap (ism.)
4. Adventi vasárnap
Iskolai karácsonyi műsor

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból

Holnok Ancsa:
Hedry Mária:
Kerstin Ekman:
Domonyi Rita:
Lewis Carroll:
Berg Judit:
Bálint Tibor:
Erdélyi István:
Magyar Zoltán:
Szemadám György
Harmath Artemisz:
Somogyi György:
Katona Tamás:

Juhhé, szemüveges lettem!
A 99 pöttyös kék labda
Egy gyilkos praxisa
Tündérbodár
Évike Tündérországban
Két kis dínó a középkorban
Kérdések könyve
Magyar őstörténeti minilexikon
A hires Báthoriak
Leoprás a teraszon
Szüntelen jóvátétel: újraolvasni Weörest
Magyar táj magyar ecsettel
Az 1848/1848-es forradalom és szabadságharc
emlékhelyei
Makovecz Imre: Rajzok és írások
Benkő Melinda: 111 szó az építészetről
Orosz István: Válogatott sejtések: a tojás volt előbb
Rácz Gábor: Gyógynövények ismerete
Patkós András: Bevezetés a kvantumfizikába
Rezsabek Nándor: Tudomány, technika, irodalom
Obádovics J. Gyula: Integrálszámítás és alkalmazása
Pacskovszky Zsolt: Hogyan élheted túl, ha rád száll az osztály?
Tátrai Zsuzsanna: Ünnepről ünnepre
Magyar Zoltán: Őrségi mesék és mondák
Magyar Zoltán: Mezőségi mesék és mondák
Hagymás István: Az álomlátó fiú
Dér Cs. Dezső: Kreatív eseménymenedzsment
Gráfik Imre: A nyereg
Föld (100 állomás 100 kaland)
A kalóz nagypapa
Békanóta: versek apróságoknak
Kedves Olvasóink! A könyvtár 2014. december 20-tól zárva lesz.
Nyitás: 2015. január 6-án 9 órakor. Boldog, békés ünnepeket és sikeres
új év et kívánunk!
Örömmel értesítjük, hogy BŐVÜLT A DIGITÁLIS CSATRONA KIOSZTÁSUNK
2014.12.01-től Csákvár és Gánt településen, így már elérhető az RTL II, Film+ 2, Muzsika TV, Sorozat+, valamint rengeteg különleges ismeretterjesztő, filmcsatorna, akár a
csomag részeként HD felbontásban is. Az egyes csomagokban elérhető csatornák száma
a következőképpen alakul:
Csomag

Analóg
adások száma

Digitális
adások száma

HD
adások száma

Ár

Közszolgálati

11

9

4

490 Ft-tól

Minimum

23

25

7

990 Ft-tól

Alap

54

89

20

2490 Ft-tól

Bővített

56

96

21

2990 Ft-tól

Prémium csatornák (vételükhöz külön előfizetés és kódkártya szükséges)
HBO Pak (HBO, HBO 2): 			
1990 Ft/hó
HBO Maxpak (HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax):
2490 Ft/hó
Digi Film:					
800 Ft/hó
Felnőtt csomag (SuperOne HD, SuperOne SD, SupeOne):
500 Ft/hó
Amennyiben készüléke nem alkalmas digitális jel fogadására, cégünknél megvásárolható set-top-box segítségével Ön is elérheti a digitális csatornákat:
Set-top-box SD (használt):
3000 Ft-tól (Bérlés: 500 Ft/hó)
Set-top-box HD (új):		
15.000 Ft (Bérlés: 1000 Ft/hó)

Csákvári

AUTÓSBOLT

Internet

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

8000 Székesfehérvár, Sereg utca 5.
Telefon: (22) 375-000; (20) 944-0445
Email: kabelsat@kabelsat.hu
Web: www.kabelsat.hu
Facebook: www.facebook.com/kabelsat2000

ITALLERAKAT

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

utca

58- ban .

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

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

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

APRÓHIRDETÉS

ÖN

EZ
AZ

HIRDETÉSÉNEK

Számítógépek szervizelése, karbantartása.
70/548-1602
Füstöléshez fűrészpor illetve tüzifa
kapható.Érd.: 30/508-2508
Csákvár, Vértes u. 16/B

H e l y e

FENYŐVÁSÁR
December 6-tól.

Tekintse meg új internet csomagjainkat:

és

Luc: 2500 Ft/db
Ezüst: 4500 Ft/db

Garantáltan
I. osztályú fenyő

továbbra is darab áron.

Csákvár, Dobogó u. 41.
Lovasberény, Deák utca 1.
Tel.: 06-30/467-1533

Hírmondó
Cs 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: január 6.

