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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 24-én megtartott nyilvános
üléséről.
A Képviselő-testületi teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Mészáros Tamás
Dornyiné Eigner Ágnes
Jankyné Kővári Csilla
Setét Vilmos
Fehér Imre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol:

dr. Szeredi Péter
Csillag Tibor
Bokodi Szabolcs

képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

Tóth Jánosné
dr. Fillér László
Faddi Péterné
Knausz Imre
Magyar Diána

Jelen vannak:

Késett:

Jegyzőkönyvvezető:

címzetes főjegyző
önkormányzati és társulási irodavezető
óvodavezető
GKIO vezető
igazgatási előadó

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 5
fő az ülésen megjelent. Dr. Szeredi Péter, Csillag Tibor, Bokodi Szabolcs jelezte távolmaradását, Fehér
Imre késni fog. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz plusz napirendi pontként a „Döntés a vasgyűjtésből
befolyt összegről”, és a „Régi iskolába 1 fő 4 órás takarítói álláshely engedélyezése” című napirendi
pont felvételére. Az „Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyek” című napirendi pont zárt ülésen
történő tárgyalására.
Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Mészáros Tamás és Dornyiné Eigner Ágnes személyében.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2014. (VI. 24.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén Mészáros Tamást és Dornyiné
Eigner Ágnest jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról
2./ Költségvetési bevételek növelését és kiadások csökkentését célzó intézkedések
3./ Önként vállalt feladatok finanszírozásáról
4./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
5./ Óvodavezetői pályázat elbírálása
6./ Kártérítési ügyről
7./ Hétvégi fűnyírási tilalommal kapcsolatos kérelemről
8./ Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szabályozása
9./ Közvilágítás fejlesztése a Szent Mihály téren
10./ Szent István utca végének útjavítása
11./ Ady Endre utcai óvoda konyhájában gáz almérő beszerelése
12./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató
költségelszámolásáról
13./ Javaslat kedvezményes pályahasználati díjakra a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban
14./ Beszámoló az építési pont 2013. évi feladatairól
15./ Közterületi kutak rendezése
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16./ Könyvtár vezetői pályázat kiírásáról
17./ Döntés a vasgyűjtésből befolyt összegről
18./ Régi iskolába 1 fő 4 órás takarítói álláshely engedélyezése
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett
munkáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Sajnos későn kezdtük el az ülést, ezért nem szaporítom a szót. Minden tevékenység, amivel
foglalkoztam, megtalálható a csakvar.hu oldalon, valamint az előterjesztések között, ezért külön ezeken
felül nem kívánok beszámolni az elvégzett munkáról.
Átruházott hatáskörben döntöttek-e a bizottságok valamiről?
Jankyné Kővári Csilla képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága döntött a Floriana Könyvtár 2014. augusztus 1-től 2014. szeptember
1-ig történő zárva tartásáról.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Köszönöm. Kérem, aki a tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
236/2014. (VI 24.) határozata
a két ülés között végzett munkáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Költségvetési bevételek növelését és kiadások csökkentését célzó intézkedések
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült jelentéstervezetet magam és jegyző asszony
véleményezhette, ezt követően terjeszthettük a Képviselő-testület elé.
Ki kell emelni, hogy az adósságkonszolidáció nagy segítség volt, de meglátásom szerint a 2012. évben
meghozott megtakarítási intézkedések nagyobb hangsúllyal járultak hozzá a strukturális hiány
kiküszöböléséhez, mint az adósságkonszolidáció, nem vitatva ennek szükségszerűségét.
Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető részletes anyagot állított össze. 43 millió forint évente
újra termelődő megtakarításunk van, melyből mindössze 3 millió forint az adósságkonszolidáció. A
többit a Képviselő-testület termelte ki az intézkedéseivel.
Mivel az Állami Számvevőszék még nem válaszolt az intézkedési tervre, javaslom, hogy a Pénzügyi és
Jogi Bizottság elnöke hívja össze a bizottságot, és tárgyalják meg a megtakarítási lehetőségeket, hogy
biztonsággal elő tudjuk készíteni a költségvetési rendelet módosítását. Az ülésük múlt héten elmaradt.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke hívja össze a bizottságot, és
tárgyalják meg a megtakarítási lehetőségeket, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
237/2014. (VI. 24.) határozata
Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési bevételeinek növelését,
kiadásainak csökkentését célzó intézkedésekről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét,
hogy rendkívüli ülés keretében tárgyalják meg Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
költségvetési bevételeinek növelését, kiadásainak csökkentését célzó intézkedésekről szóló
előterjesztést.
Felkéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét a bizottság összehívására.
Felelős: Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
3./ Önként vállalt feladatok finanszírozásáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az előzőhöz hasonlóan köszönöm Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi irodavezető munkáját, aki
összehasonlító táblázat és felsorolás formában terjesztette elő az önként vállalt feladatok jogcímeit. A
napirendi pont a Számvevőszéki jelentéshez kapcsolódik, így javaslom, hogy az előzőhöz hasonlóan, a
Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke hívja össze a bizottsági ülést, melyen ezt a napirendi pontot is
tárgyalják meg, és tegyenek javaslatot.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
238/2014. (VI. 24) határozata
Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek önként vállalt feladatainak
finanszírozásával kapcsolatos feladatokról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy
rendkívüli ülés keretében tárgyalják meg Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek önként
vállalt feladatainak finanszírozásával kapcsolatos előterjesztést.
Felkéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét a bizottság összehívására.
Felelős: Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
4./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az előterjesztés részletes, a Településfejlesztési Bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását.
A legfontosabb kérdés, hogy jelentenek-e financionális kockázatot a pályázatok, de ilyenről nem tudok.
Az iskola igazgatónője jelezte, hogy az Esterházy Móric Általános Iskola Kulturális és Sport Egyesülete
megkapta a hitelkeretet, melyet egy összegben folyósított volna a bank. Tárgyaltam a Buda Regionális
Bank csákvári fiókjának vezetőjével, - ezúton is köszönöm a rugalmas hozzáállást, - aki elmondta, hogy
megoldásként Nádori László, az Egyesület elnöke írjon levelet, melyben a részletekben történő
folyósítást kéri, hiszen lehetséges, hogy nem is lesz szükség a pályázati előfinanszírozási hitelekre.
Pénzügyi kockázat nincs, rendelkezésre tartási járulékot nem számol fel a Bank.
Folyamatban vannak a pályázatok megvalósításai, a hivatalban Farkas-Bozsik Annamária vette át a
feladatot. A „Páratlan páros” című pályázatot, mely az augusztus 20-i rendezvény szervezését foglalja
magába már áttekintettük, az ajánlatkérések megtörténtek. A „Vértesi kerékpározásért” című pályázat
keretében a Sportközpontban elhelyezésre kerülő mobil WC és a kerékpártároló is megrendelésre került.
A tűzoltótorony magáért beszél, Csillag Tiborral választották ki a színt, eltalálták, nagyon szép lett.
Kérem, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
239/2014. (VI. 24.) határozata
Beszámoló a pályázatok alakulásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a pályázatok alakulásáról szóló
beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Óvodavezetői pályázat elbírálása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az óvodavezető 5 évre szóló kinevezése lejárt, így az óvodavezetői pályázat kiírásra került. Egyetlen
pályázat érkezett, a Humán Erőforrások Bizottsága tárgyalta az előterjesztést. Átadom a szót.
Jankyné Kővári Csilla képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága megismerte a pályázatot, melyet a korábbi intézményvezető nyújtott
be, és javasolja további 5 évre történő megválasztását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Faddi Péterné a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezett. Van-e kiegészítése?
Faddi Péterné óvodavezető
Ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, a vezetői munkám egy nyitott könyv a testület előtt. Közel 20
éve dolgozunk együtt, ennek a munkának a folytatója szeretnék lenni, mindazzal a felelősségtudattal,
hogy kialakítottuk a bölcsődét, és a bölcsődés és óvódás gyerekek neveléséért vállalunk felelősséget, ez
ügyben tevékenykedünk. Szeretnénk a társadalmi kihívásokra megfelelő választ adni. Megkeressük
azokat a válaszokat, mellyel elérjük a szülők és a fenntartó elégedettségét, de legnagyobb vágyunk,
hogy a gyerekek szeressenek nálunk lenni, és megfelelő körülmények között tudjanak fejlődni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszönjük az eddigi munkát. A szülök részéről is pozitív visszajelzések érkeztek,a vezető mindig
törekedett az intézmény jó színvonalon történő működtetésére. Ebben az évben megtaláltuk a
fűtéskorszerűsítési lehetőséget, átcsoportosítással finanszírozni tudjuk a felújításokat. Tervezettek a
nyári felújítások mindkét épületben, a Szabadság téri épület felújítására is sor kerül.
Ki kell emelnem, hogy mikor a testület elhatározta, hogy bölcsődét szeretne üzemeltetni, az
intézményvezető vállalta a beiskolázást, hogy eleget tudjon tenni a követelményeket, ezt is köszönjük.
Javaslom a Humán Erőforrások Bizottsága javaslatának elfogadását, Faddi Péterné további 5 évre
történő kinevezését.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
240/2014. (VI. 24.) határozata
óvodavezetői pályázat elbírálásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése szerinti jogkörében eljárva Faddi Péterné (8083
Csákvár, Batthyány u. 1/a. alatti lakost) megbízza a Csákvári Mese-Vár Óvoda intézményvezetői
feladatainak ellátásával.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdőnapja: 2014. augusztus 1.
A megbízás megszűnésének napja: 2019. július 31.
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Az intézményvezető illetményét az 1992. évi XXXIII. törvény szerint 280.292,- forint összegben
állapítja meg.
A vezetői pótlék mértékét 230%-ban állapítja meg.
Felhívja a polgármester a kinevezési okmány elkészítésére és a szükséges eljárási intézkedések
megtételére.
Határidő: 2014. július 15.
Felelős: polgármester
6./ Kártérítési ügyről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mikola Lajos, zámolyi lakos nyújtott be kártérítési igényt. Az általa leírtak szerint 2014. május 20-án
14.40 körüli időben leparkolt az édesapja tulajdonában lévő személygépkocsival az iskola
szomszédságában, a virágbolttal szemben. Ekkor még sértetlen volt a jármű. Észlelte, hogy a parkoló
mellett fűnyírás folyik. A tanítás végeztével, 20.00 óra körüli időben észlelte, hogy a gépkocsi bal oldali
hátsó kis ablaka pókhálószerűen berepedt. Szerinte nagy valószínűséggel a fűnyírás következtében,
kavicsfelverődés miatt következett be a káresemény.
A káresemény bekövetkezésének körülményeit sem fényképpel, sem más módon nem bizonyította.
Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, javaslom az előterjesztett határozati javaslat elfogadását, mely a
kártérítési igényt, annak megalapozatlansága miatt elutasítja. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
241/2014. (VI. 24.) határozata
kártérítési ügyről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Mikola Lajos HOA-520 frsz-ú
személygépkocsi sérülése miatt benyújtott kárigényét, annak megalapozatlansága miatt.
A kárigényt semmiféle bizonyíték nem támasztja alá, maga a károsult is csak feltételezi, hogy a kár a
fűnyírás következményeként keletkezett.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Mészáros Tamás alpolgármester
Egyetértek a döntéssel, hiszen nincsen bizonyíték rá, hogy a fűnyírás következtében repedt be az autó
ablaka. Viszont fel kell hívni a közmunkások figyelmét arra, hogy jobban figyeljenek a parkoló autókra.
Célszerű lenne egy védő paraván beszerzése.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Sajnos annyira kevés a közmunkásunk, hogy örülünk, ha jut olyan, aki ki tud füvet nyírni. Nincs annyi
emberünk, hogy ketten csak álljanak és a paravánt tartsák, esetleg álló paravánt tudnánk alkalmazni.
Setét Vilmos képviselő:
Ez a történet nem arról szól, hogy mennyien vannak a közhasznúak. A következő esetben, ha bizonyíték
is van, meg kell térítenünk az okozott kárt. Mindenképpen megoldást kell találni erre a problémára.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Egyetértek, kérem jegyző asszonyt, hogy ezt továbbítsa a településgazdálkodási kollega felé.
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7./ Hétvégi fűnyírási tilalommal kapcsolatos kérelemről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Lakossági kérelem érkezett, mely szerint a bejelentőt zavarja a vasárnapi fűnyírás, ezért javasolja a
vasárnapi fűnyírást helyi rendeletben tiltani. Korábbi ülésen dr. Szeredi Péter javasolta, hogy vasárnap,
és ünnepnap déli 12 órától másnap reggelig tiltsuk be a fűnyírást.
Setét Vilmos képviselő:
Vidéken vagyunk, jönnek a pestiek és buzgón reggel 6-kor nyírják a füvet.
Emlékszem olyan bejelentésekre, hogy a kakas kukorékolás zavarta a szomszédot.
Jogos a kérés, hogy vasárnap délután ne zörögjenek, de a szabályozás csak a hangos fűnyírókra
vonatkozzon. Az elektromos fűnyíró nem zavar másokat.
Mészáros Tamás alpolgármester
Egyetértek. A pihenő emberek védelmében szívesen mondanám, hogy szombat déltől hétfő reggelig
szóljon a tilalom, de elfogadom, a szabályozás a robbanó motoros kertművelő eszközökre vonatkozzon.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javaslom, hogy még csak a rendelet módosítás előkészítésére kérjük fel a jegyző asszonyt.
A határozati javaslat így szól:
A Képviselő-testület 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 dönt. Felkéri a jegyzőt a rendelet módosítás
tervezetének előkészítésére.
Kérem, aki a javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
242/2014. (VI. 24.) határozata
Hétvégi fűnyírási tilalommal kapcsolatos kérelemről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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
dönt.
Felkéri a jegyzőt a rendelet módosítás tervezetének előkészítésére.
Határidő: 2014. július 31.
Felelős: jegyző
8./ Víziközmű fejlesztési hozzájárulás szabályozása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolta módosítani a megállapodás
tervezetet. Ezért a 4. pontot kivettük a tervezetből, melynek megfelelően a megállapodás pontjainak
száma eggyel csökken.
Ismerteti a megállapodás tervezetet.
Setét Vilmos képviselő:
Egy problémám van: ha nincs közületi közműfejlesztési hozzájárulás, akkor ne kérjük számon tőle mire
költse. Félek, hogy összeolvad a bérleti díjjal.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Ha van speciális eset, akkor tehet javaslatot a felhasználásra. Az, hogy pénzügyileg bankban egy
alszámlán van nyilvántartva, attól még a könyvelésben el van különítve, lehet javaslatot tenni a
felhasználásra.
Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
243/2014. (VI. 24.) határozata
víziközmű fejlesztési hozzájárulás szabályozásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű fejlesztési hozzájárulás szabályozása
érdekében megállapodást köt a szolgáltatóval.
Felhatalmazza a polgármestert az alábbi megállapodás aláírására:
„Kódexazonosító:

Megállapodás száma:

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó gazdasági célú ivóvíz- és
csatornahasználat szolgáltatási keretének víziközmű-fejlesztési hozzájárulással történő biztosítására, a
2011. évi CCIX törvény, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján létrejövő szerződések
megkötésére vonatkozóan
a Csákvár Város Önkormányzata, címe: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. a továbbiakban mint Jogosult,
valamint
a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, 8001 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
a továbbiakban, mint Szolgáltató között.
1.
Az Jogosult önkormányzatok a közműves vízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés
és tisztítás fejlesztésének, bővítésének finanszírozása érdekében víziközmű-fejlesztési
hozzájárulást szednek.
2.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke a vízmű jelen bérleti-üzemeltetési szerződéssel
érintett működési területén egységes.
3.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződés megkötésére az önkormányzatok
képviseletében, nevében és javára – a jelen megállapodásban rögzített eljárási szabályok
szerint – a Szolgáltató jogosult a nem lakossági felhasználók körében.
4.
Az önkormányzatok a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást víziközmű fejlesztésre
történő felhasználás céljából elkülönítetten tartják nyilván és a Szolgáltatóval egyeztetve
elsősorban a főművek fejlesztésére használják fel.
5.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon település víziközmű-fejlesztési
feladataival összefüggésben használható fel, ahol a hozzájárulás megfizetésével érintett
felhasználási hely található.
6.
Több önkormányzatot érintő fejlesztés esetén a víziközmű beruházások kivitelezését
megelőzően, azok megvalósításával és elszámolásával kapcsolatban az önkormányzatok külön
megállapodást kötnek, és a beruházások megvalósítása érdekében az elkülönítetten tartott
víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból származó összeget rendelkezésre bocsátják a beruházás
gesztorának.
7.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése előfeltétele a hálózatra történő
bekapcsolásnak, illetve a fogyasztási többlet keret biztosításának. A hálózatra történő
csatlakozás a Szolgáltatónak fizetendő, külön díj ellenében történik meg. A hálózatra való
csatlakozás után az ivóvíz és csatornaszolgáltatásért a Szolgáltató részére külön díjat kell
fizetni.
8.
A víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedésének szabályai:
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8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

Az önkormányzatok megbízzák a Szolgáltatót, hogy helyettük és képviseletükben eljárva a
víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződést – új bekötés, bővítés, valamint a szolgáltatás
minőségének emelése esetén – a felhasználóval megkösse.
A víziközmű - fejlesztési hozzájárulás összegének beszedését és a számla kiállítását a Jogosult
végzi.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról szóló számla kiállításához, a Szolgáltató a felhasználó
által is aláírt víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződést legkésőbb annak beérkezését
követő 2. munkanapon belül elektronikusan és postai úton megküldi a hozzájárulással érintett
önkormányzat részére.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulással érintett önkormányzat – a hozzájárulás jogszabály
szerinti nyilvántartásához – a hozzájárulás bankszámlájára történő beérkezését követő 5
munkanapon belül tájékoztatja a Szolgáltatót elektronikus úton, (fejervizzrt@fejerviz.hu) a
felhasználó által történő befizetésről (felhasználó adatai, befizetett összeg, befizetés
időpontja).
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege az önkormányzatot illeti
A Szolgáltató az általa, az önkormányzat nevében megkötött víziközmű-fejlesztési
hozzájárulási szerződésbe, rögzíti hogy a felhasználó adatainak, valamint a megváltott
szolgáltatási keret jogszabály szerinti nyilvántartását a Szolgáltató kezeli.
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kivetésével kapcsolatos iratokat a vízmű őrzi, azok
selejtezését megelőzően Szolgáltató egyeztetni köteles a víziközmű-fejlesztési hozzájárulással
érintett önkormányzattal.

Ezen megállapodás az érvényben lévő Üzemeltetési Szerződéssel együtt érvényes.
…………………,20… …………………...
…………………………………………

…………………………………..

Szolgáltató

Jogosult”

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Közvilágítás fejlesztése a Szent Mihály téren
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, javasolja, hogy a Traktoros, Vajda, Parksor
utca közvilágítás fejlesztési árajánlatának megfelelően a Szent Mihály tér 3. sz. előtti meglévő oszlopra
1 db lámpa felszereltetését 50.000,- forint + Áfa díj ellenében.
Setét Vilmos képviselő:
Ezen a területen van egy közintézmény, az iskola. Sokkal jobb variáció jutott eszünkbe, ehhez képest
kiderült, hogy mindenféle őrült minősítés kell a villanyoszlopnak is. Ezért a javaslat az, hogy két
meglévő lámpa közé tegyünk be egy harmadikat is. Három oszlopon egymás után három lámpa.
Valamennyire meg kell majd világítani az iskola elejét is.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Úgy tudom, hogy a mozgásérzékelő lámpa fel lett szerelve, ugye?
Jankyné Kővári Csilla képviselő:
Igen, de információim szerint nem világít.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A mozgásérzékelő lámpának talán a betöréstől visszatartó hatása is van. Kérem, hogy jelezzük a
településgazdálkodás felé, hogy nem világít.
Amennyiben más hozzászólás nincs, javaslom a bizottsági javaslat elfogadását. Aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
244/2014. (VI. 24.) határozata
közvilágítás fejlesztéséről a Szent Mihály téren
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Mihály tér 3. számú ingatlannal szemben új
közvilágítást építtet ki.
A közvilágítási lámpa felszerelésére, a Tó-Vill Bt árajánlatát elfogadva 50.000 Forint + Áfa összeget
biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés megrendelésének aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
10./ Szent István utca végének útjavítása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Képviselő-testület korábbi ülésén az út tervezésére árajánlat kérését írta elő. A Hivatal három tervezői
ajánlatot kért, melyre a beadási határidő 2014. június 16. volt. Az árajánlatok bontására a
Településfejlesztési Bizottság ülésén került sor.
Két ajánlat érkezett, a bizottság a javasolja a Compass-Terv Mérnöki Iroda Bt. 150.000,- forintos
ajánlatának elfogadását.
Setét Vilmos képviselő:
Nagyon drága lesz.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tervezés nélkül nem megy. Javaslom, hogy fogadjuk el, ezt a Településfejlesztési Bizottság jól
átgondolta. Kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 3 (három) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 3 (három)
tartózkodással a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
245/2014. (VI. 24.) határozata
Szent István utca végének útjavításáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Szent István utca végének útjavítás
tervezését.
Felkéri a polgármestert, hogy az útjavítás tervezését a Compass-Terv Mérnöki Iroda Bt..-től bruttó 150.000
Ft díj ellenében rendelje meg. Felhatalmazza a polgármestert az útjavítás tervezői szerződésének aláírására.
A tervezésre bruttó 150.000 Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.
Felelős:polgármester
Határidő: 2014. július 31.
11./ Ady Endre utcai óvoda konyhájában gáz almérő beszerelése
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az előterjesztést tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Javasolja a kérelem elfogadását azzal a
kiegészítéssel, hogy ha az intézmények energetikai fejlesztése nem valósul meg, vagy húzódik, az
almérőt Kiss Lászlónak mindenképpen fel kell szereltetnie 2014. október 31-ig.
Setét Vilmos képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság méltányolta, hogy ha ugyanazon a területen egyéb munkavégzések
vannak, akkor ne kelljen kétszer megcsinálni. Jó lenne tisztán látni annak az intézménynek a
gázfelhasználását, melyik területen mekkora mennyiség fogy el.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Amennyiben más hozzászólás nincs, javaslom a bizottság javaslatának elfogadását. Aki egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
246/2014. (VI. 24.) határozata
Ady Endre utcai óvoda konyhájában gáz almérő beszereléséről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kiss László vállalkozó kérelmét elfogadja, mely szerint
az Ady Endre utcai óvoda épületében 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.
Felelős:jegyző
Határidő: 2014. október 31.
12./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató
költségelszámolásáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H §-a kimondja, hogy a szippantott szennyvíz
összegyűjtését és elszállítását végző szolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységről évente
részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési
önkormányzatnak benyújtani. A Kormányhivatal Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya
szóban felhívta a figyelmünket a határidő elmúltára.
Az elmúlt évben Héring Ferenc vállalkozó végezte a települési folyékony hulladék elszállítását. A
vállalkozó az elmúlt év végén ilyen irányú tevékenységét teljes egészében felszámolta, így a
költségelszámolást már nem tudta benyújtani. Jelenleg új vállalkozás végzi szerződés alapján ezt a
tevékenységet. A Településfejlesztési Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, javaslom a bizottság javaslatának elfogadását.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
247/2014. (VI. 24.) határozata
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató
költségelszámolásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.
Felkéri a polgármestert, hogy az új szolgáltató figyelmét hívja fel a fenti kötelezettség teljesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
13./ Javaslat kedvezményes pályahasználati díjakra a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Korábbi ülésen dr. Szeredi Péter képviselő társunk javaslatára a sportszervező kidolgozta a
kedvezményrendszert a Tersztyánszky Ödön Sportközpont pályáira vonatkozóan.
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Ismerteti a javaslatot.
Kérem, amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
248/2014. (VI. 24.) határozata
kedvezményes pályahasználati díjakról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes 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%
Előre tervezhetőség esetén foglalásnak minősül, és szerződésbe kell foglalni, hogy a kedvezmény csak
akkor érvényes, ha adott év végéig teljesül a kedvezményes pályabérletre vonatkozó mérkőzésszám.
Ha a foglaló csapat hibájából a mérkőzésszám nincs meg, akkor a teljes óradíjból fennmaradó összeget
minden év decemberében kiszámlázza az Önkormányzat.
Amely csapat előre nem tervezetten, több alkalommal is igénybe veszi a pályákat, akkor az első 2
mérkőzésre teljes árat, a harmadiktól a vonatkozó kedvezményes árat fizesse.
Határidő: 2014. július 1-től
Felelős: polgármester
Fehér Imre képviselő megérkezett az ülésre, a testület 6 fővel határozatképes.
14./ Beszámoló az építési pont 2013. évi feladatairól
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az építési pont 2013. évi feladatairól szóló beszámolót a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta,
javasolja a beszámoló elfogadását.
Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, javaslom a bizottság javaslatának megfelelően, az ügyintéző
munkáját megköszönve a beszámoló elfogadását.
Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
249/2014. (VI. 24.) határozata
Beszámoló az építési pont 2013. évi feladatairól
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az építési pont 2013. évi feladatairól szóló beszámolót
elfogadja, az ügyintéző munkáját megköszönve azt tudomásul veszi.
Határidő:azonnal
Felelős: jegyző
15./ Közterületi kutak rendezése
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A közterületek tavaszi felmérésénél a hivatal megvizsgálta a közterületi fúrt kutak állapotát. Ezek a
kutak a vezetékes ivóvíz hálózat kiépítését megelőző időszakban biztosították a lakosok számára az
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ivóvizet. Szerepük a vezetékes hálózat kiépítését követően fokozatosan megszűnt. Jelenleg használaton
kívül vannak, többségük működésképtelen.
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet javasol levenni a napirendről.
A bizottság maga megy ki helyszínre, és felméri a közterületi kutak állapotát, melyet követően a
Képviselő-testület elé terjeszti javaslatát.
Javaslom a határozatban a bizottság felkérését a közterületi kutak állapotának felmérésére, melyet
követően a kialakult véleményről készüljön előterjesztés.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
250/2014. (VI. 24.) határozata
közterületi kutak rendezéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy
vizsgálja meg a közterületi kutak állapotát, melyet követően a kialakult véleményről készüljön
előterjesztés a következő Képviselő-testületi ülésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Településfejlesztési Bizottság elnöke
16./ Könyvtár vezetői pályázat kiírásáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az előterjesztést tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága, kérem elnök asszonyt, ismertesse a
bizottság álláspontját.
Jankyné Kővári Csilla képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a könyvtár, mint intézmény
tevékenységi körének bővítésével kapcsolatban az illetékes minisztérium állásfoglalásának kérését.
Javasolja, hogy a július végi Képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a rendezvényszervező a
Floriana Könyvtár, és a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület bevonásával a tűzoltótoronyban
információs pont és ajándékbolt létrehozására vonatkozóan.
Mészáros Tamás alpolgármester
Maximálisan támogatom ezt az ötletet. A könyvtárvezetői pályázattal kapcsolatban érkezett
állásfoglalás, hogy nem szükséges minisztérium állásfoglalása.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzánk nem érkezett ilyen állásfoglalás. A megbízott vezető a feladatbővítéssel kapcsolatban küldte át
azt a néhány szót, amit részletesen értelmeztünk. Utána néztünk, 5 évvel ezelőtt szűnt meg a népművelő
munkakör álláshely, melyre a testület igénybe vette a BM rendelet szerinti támogatást a végkielégítés
finanszírozására. 2014. november 30-án jár le az 5 év. Megkérdeztük, hogy ha mi létrehozunk egy
bővített vezetői munkakört, az a korábbi álláshely visszaállítására vonatkozik-e, de megerősítették, hogy
nem. Viszont átszervezésének minősül, és az illetékes minisztérium állásfoglalásához kötött.
Nem köti a testületet a miniszter véleménye, közigazgatási átszervezés, de kötelező megkérdeznünk a
minisztert. Kérem, aki egyetért azzal, hogy kérjünk szakmai állásfoglalást a Belügyminisztériumtól,
melyet követően az intézmény alapító okiratának módosítása, és a vezetői pályázat kiírása kerüljön a
testület elé, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 (öt) „igen”szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1 (egy) tartózkodással a
következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
251/2014. (VI. 24.) határozata
vezetői pályázat kiírásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt,
hogy a Könyvtár és Közösségi Tér kialakításával kapcsolatban a bővülő intézményi feladatellátás miatt
kérjen szakmai állásfoglalást a Belügyminisztériumtól. Az állásfoglalás megérkezését követően az
intézmény alapító okiratának módosítását, a vezetői pályázat kiírását terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: állásfoglalás megérkezését követő ülés
Felelős:jegyző
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A bizottság javasolta, hogy készüljön előterjesztés a következő ülésre a rendezvényszervező a Floriana
Könyvtár, és a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület bevonásával a tűzoltótoronyban információs pont
és ajándékbolt létrehozására vonatkozóan.
Setét Vilmos képviselő:
Az a javaslat, hogy a programszervező csinálja ezt.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Ha valakit, akkor esetleg őt tudjuk ide delegálni, de ezt majd a részletes anyag tartalmazni fogja.
Kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
252/2014. (VI. 24.) határozata
információs pont létrehozásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 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.
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
17./ Döntés a vasgyűjtésből befolyt összegről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A vasgyűjtésből 180. 100,- forint gyűlt össze, melyet javaslok térfigyelő kamerarendszer önrészének
biztosítására tartalékolni. A tavaly előtti évben összegyűlt pénzből játszótér megvalósítása folyamatban
van.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1 (egy) tartózkodással a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
253/2014. (VI. 24.) határozata
Döntés a vasgyűjtésből befolyt összegről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 31-i vasgyűjtés eredményeként befolyt
180.100,- forint összeget térfigyelő kamera rendszer pályázati önrészének biztosítására használja fel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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18./ Régi iskolába 1 fő 4 órás takarítói álláshely engedélyezése
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
2014. szeptembertől a régi iskola területén található „Pásztor ház”-ban kerülnek elhelyezésre az első
osztályos tanulók. A régi iskola épületének takarítását jelenleg 1 fő 8 órás takarító, és 1 fő közcélú
alkalmazott foglalkoztatásával oldja meg önkormányzatunk. Az előterjesztés szerint szükséges lenne 1
fő 4 órás takarító felvételére, azonban áttekintettük a költségvetést Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi
irodavezetővel, melynek alapján nem teszek javaslatot 1 fő felvételére. Átszervezést javaslok a takarítás
megoldására. Javaslom, hogy vegyük le a napirendről az előterjesztés tárgyalását, és próbáljuk meg
átszervezéssel megoldani a feladatot.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
254/2014. (VI. 24.) határozata
Régi iskolába 1 fő 4 órás takarítói álláshely engedélyezése
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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.
Felelős: Polgármester,
Határidő: azonnal
Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 18 óra
30 perckor berekesztette.
-

k.m.f.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Dornyiné Eigner Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

Mészáros Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő
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