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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 9-én megtartott
nyilvános üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében.
A Képviselő-testületi teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.
Jelen vannak:

Késett:
Meghívottak:
Jegyzőkönyvvezető:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Mészáros Tamás
Jankyné Kővári Csilla
Csillag Tibor
Bokodi Szabolcs
Dornyiné Eigner Ágnes
dr. Szeredi Péter
Setét Vilmos
Fehér Imre
Tóth Jánosné
dr. Fillér László
Magyar Diána

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző
önkormányzati és társulási
irodavezető
igazgatási előadó

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 7
fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz plusz napirendi pontok felvételére az alábbiak
szerint: Megüresedett álláshely betöltése a Gondozási Központ és Idősek Otthonában, Nemzetiségi
Szavazókörbe Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, Csatlakozás a 2015. évi Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, illetve Egyebek.
Dr. Szeredi Péter képviselő javasolja, hogy az ÁROP tanulmányok megvitatása című előterjesztést
vegye le napirendjéről a testület, mert a Pénzügyi és Jogi Bizottság szeptember 25-én , 16.30 perckor
tartandó ülésén tárgyalja meg az előterjesztést, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. Javasolja
továbbá az Iskolai kamerarendszer pályázat napirendről történő levételét is, melynek döntését a
következő testületre javasolja bízni, illetve a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tájékoztatójának megtárgyalását sem javasolja, mert nem érkeztek meg a meghívottak.
Polgármester asszony elmondja, hogy a meghívott, Udvardi József Gánt községben van, ahol több tucat
robbanószert találtak, de ha kérdés merül fel, szívesen válaszol telefonon, ezért nem javasolja a napirend
tárgyalásának elnapolását.
Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csillag Tibor és Mészáros Tamás személyében.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
340/2014. (IX. 09.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén Csillag Tibort és Mészáros
Tamást jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja:
1./ A közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításával kapcsolatos lakossági vélemények
2./ Állami Számvevőszék észrevételére intézkedési terv
3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2014. évi I. félévi költségvetésének alakulásáról
4./ Bérüzemeltetett vízi közművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve ivóvízre, illetve
szennyvízre
5./ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyekről
6./ Beszámoló a Fazekas Emlékház pótmunkáival kapcsolatban
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7./ Hírmondó választási különszám megjelentetése
8./ Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztéséről
9./ Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója
10./ A Florianától Csákvárig c. Könyv ingyenes juttatása
11./ Új iskolába 1 fő 6 órás álláshely biztosításáról
12./ Megüresedett álláshely betöltésének engedélyezése
13./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
14./ Nemzetiségi Szavazókörbe Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
15./ Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Setét Vilmos és Fehér Imre képviselők megérkeztek az ülésre, a Képviselő-testület 9 fővel
határozatképes.
1./ A közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításával kapcsolatos lakossági vélemények
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött a közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003.
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításának társadalmi véleményeztetéséről. A társadalmi
véleményeztetés lezárult, a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót Elnök
úrnak.
dr. Szeredi Péter képviselő
A társadalmi véleményeztetés során kb. 8-10 csákvári polgár nyilvánított véleményt. Az ott elhangzott
vélemények megoszlottak, voltak támogató és ellenző hozzászólások is. A rendeletmódosítás
szabályozná, hogy vasárnap és ünnepnap 12 órától másnap reggel 8 óráig belterületen tilos a
robbanómotoros kertművelő eszköz használata. A bizottság javasolja az előterjesztett rendeletmódosítás
elfogadását. Egy módosító indítvány hangzott el, mely a motoros fűrész használatára is kiterjesztette
volna a tilalmat. A bizottság ülésén a kiterjesztő értelmezés kapott többséget, azonban mikor világossá
vált, hogy ez lényegesen módosítja az eredeti társadalmi vitára bocsátott szöveget, ezért újra társadalmi
vitára kellene bocsátani a rendeletet, ezzel annyira kitolva az elfogadás határidejét, hogy már a
következő testület mozgásterét szűkítené. Javaslom, hogy a testület fogadja el az eredeti rendelet
tervezetet, és ha a következő testület ki kívánja terjeszteni más eszközökre is a tilalmat, van rá
lehetősége.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a társadalmi véleményeztetésre bocsátott
rendelet tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1
(egy) tartózkodással a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
a közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII. 17.) számú önkormányzati
rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ Állami Számvevőszék észrevételére intézkedési terv
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az Állami Számvevőszék július 29-én kelt levelében kifogásolta az elfogadott Intézkedési tervet, mely
alapján annak módosítása szükséges.
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Világosan látható, hogy amíg a Számvevőszék nem az általuk javasolt szószerinti megfogalmazást látja,
addig nem kívánja elfogadni az Intézkedési tervet, ezért megpróbáltuk az ő igényeikhez igazítani a terv
megfogalmazását, melynek döntő többsége végrehajtásra került már.
Javaslom, hogy a végrehajtást az október 7-re tervezett utolsó ülésre készítsük elő, vagy pedig az új
ciklusra irányozzuk elő, legyen az új testület feladata, hogy reorganizációs tervet készítsen.
dr. Szeredi Péter képviselő
A Pénzügyi és Jogi Bizottság az előterjesztést összességében elfogadásra javasolja, a határidőt
mindenhol október 7-re módosítva, hogy még ez a testület megtárgyalhassa és dönthessen az ügyben. A
bizottság álláspontja az volt, hogy ne hagyjuk ezt a felelősséget az új testületre, de elhangzott, és
egyetértés volt abban, hogy továbbra sem tudjuk elfogadni az Állami Számvevőszék levelében
foglaltakat, mert nem fedik a valóságot. Az intézkedési terv 1.b és c pontjához tett ÁSZ elnöki
megjegyzések azt sugallják, mintha Csákvár város pénzügyi egyensúlya megbomlott volna.
A hosszú távon fenntarthatatlan adósságállomány újratermelődését elkerülendő reorganizációs tervet
kell készíteni. Ezt a testület kifogásolta az ÁSZ elnökénél, hiszen ez nem fedi a valóságot. Az
önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, július 30-án jelentős készpénzállománnyal rendelkezett, a
rendelkezésre álló folyószámlahitel keretet ebben az évben egy alkalommal sem kellett igénybe venni.
Az éves adóbevételek időarányosan megérkeztek, az önkormányzat első félévi költségvetése is
megfelelő. Az adósságkonszolidáció következtében nincs az önkormányzatnak adóssága sem.
Fenntartva, hogy ez nem fedi a valóságot, de az ÁSZ elnöke különböző retorziókat helyezett kilátásba,
javasoljuk, hogy készüljön el egy ilyen program. Ennek elkészítését vállalta a hivatal szeptember 30-ig.
A többi pontot, amit felírtak, az önkormányzat és a hivatal teljesítette, a 2014. I. félévi beszámoló is
ebben a struktúrában készült, külön tartalmazza az önként vállalt feladatokat, a többi pontot már
megvalósítottuk, a bizottság ezért elfogadásra javasolja az intézkedési tervet.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Jegyző asszony beszélt ma a belső ellenőrökkel, megküldte észrevételeit és megküldtük a belső
ellenőröknek a javaslatot is.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Az intézkedési terv valamennyi pontjánál határidőt és felelős kellett megjelölni. Egyes pontoknál 2-3
személyt is megjelöltünk felelősként, ezt kifogásolták a belső ellenőrök, ezért ezt pontosítjuk.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a korábban elfogadott intézkedési tervet, illetve annak végrehajtásáról
szóló határozatot visszavonjuk, és egyben új intézkedési tervet fogadjunk el az elhangzott módosító
javaslatoknak megfelelően, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
341/2014. (IX. 09.) határozata
Az ÁSZ vizsgálat intézkedési tervéről
1.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az intézkedési tervéről
szóló 182/2014. (V.13.) és az intézkedési terv végrehajtásáról szóló 275/2014. (VII.29.) számú
határozatait.

2.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy az ÁSZ
vizsgálattal kapcsolatos intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentést készítse elő, és felkéri a
polgármestert, hogy a jelentést terjessze az október 7-i önkormányzati képviselő-testületi ülés elé.

3.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Állami
Számvevőszék
2014. 07. 29.-én kelt levelét, az abban tett észrevételeit figyelembe véve a következő intézkedési
tervet fogadja el:
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Intézkedési terv
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) Csákvár Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási
helyzete értékelésének, és gazdálkodása szabályosságának 2010. január 1-jétől 2013. június 30-ig
terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzéséről szóló jelentésében szereplő javaslatok megvalósítására
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő feladatokat határozza meg:
Polgármesternek tett javaslatokhoz kapcsolódó feladatok
1. a) pontjához:
Készüljön a Képviselő-testület részére a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatai alapján előterjesztés
a költségvetési bevételek növelését, a kiadások csökkentését célzó intézkedések bevezetéséhez
szükséges döntési javaslatokról.
Határidő: 2014. október 7., ezt követően
a költségvetési rendelettervezet, illetve a rendelet évközi módosítása előterjesztésekor
Felelős: Polgármester
1. b) pontjához:
Készüljön a Képviselő-testület részére a Htv. 140. §(l) bekezdés a) pontja és a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatai alapján a jegyző által elkészített, az Önkormányzat gazdasági helyzetének
elemzésén alapuló, a pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú fenntartását,
valamint az adósságállomány újratermelődésének elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó
reorganizációs program.
Határidő: 2014. október 7.
Felelős: Polgármester
1. c) pontjához:
A kötelezettségek jövőbeni teljesítése, a fizetőképesség megőrzése érdekében készüljön a
Képviselő-testület részére a Htv. 140. § (l) bekezdés a) alapján - a jegyző által elkészített - döntési
javaslat, amelyben a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy előre meghatározott
összegben és módon a realizált többletbevételeket, a jövőben képződő tartalékokat mindaddig a
kötelezettségek rendezésére fordítja, azt nem használja más célra, amíg az Önkormányzat pénzügyi
egyensúlya rövid távon veszélyeztetett.
Határidő: 2014. október 7.
Felelős: Polgármester
1. d) pontjához:
Készüljön a Képviselő-testület részére előterjesztés az önként vállalt
finanszírozhatóságáról, figyelembe véve a kötelező feladatellátás elsődlegességét.

feladatok

Határidő: 2014. október 7.
Felelős: Polgármester
2. a) és b.) pontjához
A két hosszú lejáratú hitel az adósságkonszolidáció révén teljes egészében kiegyenlítésre került,
így jogellenes állapot már nem áll fenn. Jövőbeni hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén
maradéktalanul be kell tartani a jogszabályban foglalt előírásokat, kiemelt figyelemmel arra, hogy a
költségvetési támogatások folyósítására szolgáló, elkülönített bankszámla a hitelen, kötvényen
alapuló fizetési kötelezettség teljesítésének alapjául ne szolgáljon.
Határidő: az intézkedési terv elfogadását követően folyamatos
Felelős: Polgármester
3. pontjához
Meg kell vizsgálni a felszámolás miatt behajthatatlanná minősített követelés és a veszteségként
történő leírás körülményeit, következményeit, és a vizsgálat eredményeként meg kell állapítani az
esetleges munkajogi felelősséggel kapcsolatos szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2014. október 7.
Felelős: Polgármester
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Jegyzőnek tett javaslatokhoz kapcsolódó feladatok
l. pontjához
A mindenkori költségvetési rendelet-tervezeteket a Polgármesternek tett 1/a. és 1/d. intézkedéshez
kapcsolódó feladatban meghatározottak figyelembevételével kell készíteni.
Határidő: intézkedési terv elfogadását követően folyamatos
Felelős: Jegyző
2. pontjához
Az intézkedés a 2014.évi költségvetési rendelet és a 2013.évi zárszámadási rendelet előkészítése
során már megtörtént, az önkormányzat hatályos költségvetési rendelete pontosan megfelel a
vonatkozó jogszabályoknak. A költségvetési rendelettervezet összeállítása során a költségvetési
bevételeket és a költségvetési kiadásokat a jövőben is az Áht. 5. § (l )-(2) bekezdésében foglalt
előírások szerint kell meghatározni.
Határidő: intézkedési terv elfogadását követően folyamatos
Felelős: Jegyző
3. pontjához
Az intézkedés a 2014.évi költségvetési rendelet és a 2013.évi zárszámadási rendelet előkészítése
során már megtörtént, az önkormányzat hatályos költségvetési rendelete pontosan megfelel a
vonatkozó jogszabályoknak. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a költségvetési rendelet - a Mötv.
13. § (l) bekezdésében előírtak figyelembe vételével – a jövőben is az Önkormányzat és az általa
irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
tartalmazza, valamint a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat teljes körűen kell
kimutatni.
Határidő: intézkedési terv elfogadását követően folyamatos
Felelős: Jegyző
4 a.) b.) és c.) pontjához
Készüljön figyelemfelhívás arra vonatkozóan, hogy a jövőben
- a követelés behajthatatlannak minősítése a feltételek teljes körű, maradéktalan fennállása esetén
történhet meg,
- a behajthatatlanná minősített követelést a mérlegben - az Áhsz. 2 13. § (5) bekezdésében
előírtaknak megfelelően - nem lehet kimutatni,
- a behajthatatlanná minősített követelés leírt összegét az Áhsz. előírásainak megfelelően, különféle
egyéb ráfordítások között számolják el,
- az adós minősítése alapján a mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig
pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számoljanak el, ha a követelés könyv szerinti
értéke és annak várható megtérülése közötti különbözet tartós és jelentős összegű.
Határidő: az intézkedési terv elfogadását követően folyamatos
Felelős: Jegyző
5. pontjához
Az intézkedés a 2013.évi zárszámadás során megtörtént, az önkormányzat a külföldi pénzértékre
szóló kötelezettségeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően határozta meg. Figyelemmel kell
lenni, hogy a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek mérlegben szereplő értékét a jövőben is a
Sztv. 60. § (2) bekezdésében, valamint az Áhsz. 2 21. § (l O) bekezdésében foglalt előírás szerint a
mérleg fordulónapjára vonatkozó, az Áhsz. 2 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti ártolyamon
átszámított forintértéken kell meghatározni. A külföldi pénzértékre szóló kötelezettség jövőbeni
mérleg-fordulónapi értékelésekor összevontan elszámolt árfolyamveszteséget az Áhsz. 2 27. §(8)
bekezdés h) pontja és a Sztv. 85. § (3) bekezdés g) pontja alapján a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításai, az összevontan elszámolt árfolyamnyereséget az Áhsz. 2 27.§ (4) bekezdés d)
pontjában és a Sztv. 84. § (7) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően a pénzügyi
műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni.
Határidő: az intézkedési terv elfogadását követően folyamatos
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Felelős: Jegyző
6 a.) pontjához
El kell végezni az Áhsz. 14. § (8) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően a mérlegben a
kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett
nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek felülvizsgálatát abban a tekintetben, hogy ki legyenek mutatva mindaddig, amíg
azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el nem engedték vagy egyéb módon nem rendezték. A
jövőben is figyelemmel kell lenni arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően mutassák ki a fizetési
kötelezettségeket.
Határidő: 2014.október 7. ezt követően folyamatos
Felelős: Jegyző
6 b.) pontjához
Biztosítani kell, hogy az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 9. pontjában előírtak szerint végleges
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként a pénzértékben kifejezett, jogszabályból,
jogerős bírói ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből - ideértve az átvállalt
kötelezettségeket is - jogszerűen eredő elismert tartozást ki kell mutatni, amely kifizetésének
feltételeit a másik fél már teljesítette, különös tekintettel többek között - a jogszabályban felsorolt
jogcímek közül - a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy
szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenértékre.
Határidő: az intézkedési terv elfogadását követően folyamatos
Felelős: Jegyző
6 c.) pontjához
Folyamatosan biztosítani kell a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (ideértve a
szállítókkal szembeni tartozások) jogszabályi előírásoknak megfelelő számviteli nyilvántartása
érdekében az Áhsz. 14. számú melléklete ll. pontjában előírt tartalmi követelményeknek megfelelő
részletező nyilvántartás vezetését.
Határidő: az intézkedési terv elfogadását követően folyamatos
Felelős: Jegyző
Katonáné Dr. Venguszt Beatrix

Tóth Jánosné

polgármester

címzetes főjegyző

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy az intézkedési terv
végrehajtásáról szóló jelentést a 2014. október 7-i képviselő-testületi ülésre készítse elő, és felkéri a
polgármestert annak Képviselő-testület elé terjesztésére.
Felelős: polgármester
Határidő: az intézkedési tervben megjelölt határidőt követő soros képviselő-testületi ülés, ill.
folyamatos
3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2014. évi I. félévi költségvetésének alakulásáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A költségvetésről félévente be kell számolni, utána már csak a zárszámadás marad, és a költségvetési
rendelet utolsó módosítása. A költségvetési rendelet főösszege 800 millió forint, kaptunk kiegészítő
támogatást 3,7 és 9,3 millió forint összegben adósságkonszolidáció keretében. A gazdálkodás felelősen
folyik. Részletesen ismerteti az előterjesztést.
Ez az első év, hogy nem kellett felkeresnem a nagy adózókat augusztusban, hogy fizessenek előre adót,
hogy szeptember 1-jén tudjunk bért fizetni.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke kérdezte, hogy az orvosi ügyelet vonatkozásában mekkora összegű
a megtakarítás? 2014. évben kb. 4 millió forint, a következő évben kb. 10 millió forintos nagyságrendet
ér el. Az első negyedévben megtörtént a teljesítés, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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dr. Szeredi Péter a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
Egy dolgot kértem még. Kiderült, hogy május 1-je óta az ügyeleti ellátást nem finanszírozza az OEP,
amit fizettünk a bicskei társulásnak, azt teljes egészében Csákvár fizeti. Kértem, hogy készüljön egy
levél az OEP igazgatóságának, melyben leírjuk, hogy ez egy olyan állapot, ami ellentmond az
Alaptörvényben rögzített állami feladatokkal kapcsolatos leírásnak. Az ügyeleti ellátás állami
szolgáltatás, nem az önkormányzatnak kell finanszírozni. Ezt minél előbb kérem, hogy küldjük el,
hiszen egész évre 14,5 millió forint, ebből az első 4 hónapban még működött Csákváron az ügyelet,
maradt 8 hónap, melyből már az 5. hónapot fizeti az önkormányzat. A megtakarítás jóval magasabb
lehetne, ha nem az önkormányzatnak kellene teljes egészében finanszíroznia az ügyeleti ellátást.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Amíg be nem fogadnak minket ellátási területre, területi ellátási kötelezettség nélkül kirendelés alapján
működik az ügyelet. Szolgáltatástért ellenszolgáltatás jár, működési engedélyt viszont nem kapunk,
anélkül pedig nincs finanszírozás. Bicske erre a hétre ígérte, hogy kiírja a közbeszerzést, a Fejér Megyei
Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete október 15-ét szabta végső
határidőnek a csatlakozásra.
Ha a levél elkészül, körbe küldöm a testületnek.
Kérem, amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, aki egyetért a költségvetési beszámoló
elfogadásával, illetve azzal, hogy kérjük a MEP finanszírozás megtérítését az OEP-től, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
342/2014. (XI. 09.) határozata
az önkormányzat és intézményei 2014. évi I. félévi költségvetésének alakulásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az önkormányzat és intézményei
2014. évi I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót, melyet elfogad.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet MEP finanszírozásának
megtéríttetését kérje az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, mivel a feladat az önkormányzat által
szerződés keretében ellátásra kerül, a bicskei ellátási területhez csatlakozás pedig folyamatban van.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Bérüzemeltetett vízi közművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve ivóvízre, illetve
szennyvízre
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A Településfejlesztési Bizottság augusztusi ülésén tárgyalta a hivatal által előkészített javaslatot. A
tárgyaláson a Fejérvíz Zrt. képviselője is jelen volt. Kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Csillag Tibor képviselő
Elsősorban az volt az észrevétel, hogy a rendezési tervben szereplő területek is szerepeljenek a
programban, hiszen ez egy hosszú távú terv. Erre kértünk plusz tervezési bevételt, valamint javasoltuk,
hogy ahol lakóterületek kialakítására van lehetőség, oda tervezzük be a tervek elkészítését. Ezek a
módosítások belekerültek a táblázatokba, melyet a Fejérvíz Zrt. elfogadott.
Mészáros Tamás alpolgármester kiment a teremből.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ez nem jelent megvalósítási kötelezettséget, ez egy terv. Minden
önkormányzatnak szeptember 15-ig be kell nyújtania az Energiahivatalhoz a terveket, melyek tervezési
szinten mutatják a szükséges munkákat, megvalósítási kötelezettséget nem jelentenek.
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A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén elfogadásra javasolta a határozati javaslatokat, így amennyiben
kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért azzal, hogy a Bérüzemeltetett vízi közművek 2015-2029.
évi ivóvízre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadjuk, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
343/2014. (IX. 09.) határozata
bérüzemeltetett víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve ivóvízre
1.) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős az 1. számú melléklet szerinti
Csákvár ivóvíz víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.

2.) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős a 2. számú melléklet
szerinti Csákvár ivóvíz víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT beruházási tervét elfogadja.
Az önkormányzat felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az elfogadott GFT
beruházási tervet FEJÉRVÍZ ZRt. véleményezésével a MEKH-hez 2014. szeptember 15-ig
jóváhagyásra benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. 09. 15.
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343/2014. (IX. 09.) határozat 1. sz. melléklete Felújítás és pótlási terv
1/2 oldal

10

343/2014. (IX. 09.) határozat 1. sz. melléklete Felújítás és pótlási terv
2/2 oldal

11
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343/2014. (IX. 09.) határozat 2. sz. melléklete Beruházási terv
1/2 oldal
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343/2014. (IX.09.) határozat 2. sz. melléklete Beruházási terv
2/2 oldal
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Bérüzemeltetett vízi közművek 2015-2029. évi szennyvízre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadjuk, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
344/2014. (IX. 09.) határozata
bérüzemeltetett víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve szennyvízre
1.) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős az 1. számú melléklet szerinti
Csákvár szennyvíz víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.

2.) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős a 2. számú melléklet szerinti
Csákvár szennyvíz víziközmű rendszer 2015-2029. évi GFT beruházási tervét elfogadja.
Az önkormányzat felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az elfogadott GFT
beruházási tervet FEJÉRVÍZ ZRt. véleményezésével a MEKH-hez 2014. szeptember 15-ig jóváhagyásra
benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. 09. 15.
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344/2014. (IX. 09.) határozat 1. sz. melléklete Felújítás és pótlási terv
1/2 oldal

17

344/2014. (IX. 09.) határozat 1. sz. melléklete Felújítás és pótlási terv
2/2 oldal

18
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344/2014. (IX. 09.) határozat 2. sz. melléklete Beruházási terv
1/2 oldal

20

21

344/2014. (IX. 09.) határozat 2. sz. melléklete Beruházási terv
2/2 oldal
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5./ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyekről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az előterjesztés hét részből áll, melynek ötödik részre vonatkozik Gyermekorvosi rendelő induló
eszközfelszerelésének kiegészítésére. Időközben kiderült, hogy három fonendoszkóp volt megjelölve, illetve
egyéb eszközök duplán szerepeltek abból kifolyólag, hogy a doktor úr több árkategóriában jelölte meg az
eszközöket. Így a hiányzó különbözet mindössze 100 Ft, melynek biztosítását dr. Varga László
gyermekorvos vállalja. Az előterjesztés ezen részét emiatt visszavonom.
Mészáros Tamás alpolgármester visszaérkezett a terembe, a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az első pont a fogorvosi helyiségbérleti szerződés elfogadását tartalmazza, melynek aláírására előzetes
felhatalmazást kaptam. A szöveg néhány helyen eltér a korábban előterjesztett formától, azonban a tartalom
lényegében nem változott. A rendelő tulajdonosok jogi képviselője más konstrukciót választott a
szerződésre. A korábban alkalmazott szerződés tervezetben úgy volt szabályozva az együttműködés, hogy
rendezte a harmadik féllel is az együttműködés feltételeit. A bérbeadók jogi képviselője augusztus 25-én
együttműködési megállapodást készített dr. Zöld Éva és dr. Folly Dorottya között, rendezte az osztatlan
közös használat feltételeit és a bérleti jogviszonyt az önkormányzattal, mely alapján dr. Folly Dorottya
részére a félnapos rendelőhasználatért havi 100.000 Ft bérleti díjat fizet az önkormányzat. A felmondási idő
90 nap, a szerződés határozatlan időre szól, és a lényeges pontokban megegyezik a tervezettel, azzal a
különbséggel, hogy a bérleti jogviszonnyal együtt az együttműködési megállapodásba lép be a bérlő, amíg a
bérleti szerződés hatálya fennáll. A Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság elfogadásra javasolja.
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem a bérleti szerződés utólagos jóváhagyását.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
345/2014. (IX. 09.) határozata
Csákvár, Szabadság tér 5.szám alatti fogászati rendelő bérleti szerződésének jóváhagyásáról
Csákvár Város Önkormányzata utólagosan jóváhagyja a polgármester által megkötött bérleti szerződést az
alábbiak szerint:
SZERZŐDÉS
amely létrejött egyfelől a
Dr. Folly és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 6.,
adószám: 22088053-1-07, képviseli: dr. Folly Dorottya) és a
Dr. Zöld és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 5.,
adószám: 22088060-1-07, képviseli: dr. Zöld Éva) mint Bérbeadók (a továbbiakban: Bérbeadók)
másfelől
Csákvár Város Önkormányzata (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., képviseli: Katonáné dr.
Venguszt Beatrix polgármester) mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
Bérlő a csákvári 1.számú fogászati körzet fogászati alapellátásának biztosítása érdekében köti meg jelen
szerződést, mellyel a működéshez szükséges tárgyi feltételeket kívánja biztosítani.
Felek előrebocsátják, hogy megismerték a jelen megállapodás 1.számú mellékletét képező, a Dr. Folly és
Társa Bt., valamint a Dr. Zöld és Társa Bt. között 2014.augusztus 25-én kelt „Együttműködési
megállapodás” tartalmát, annak 3 db mellékletével együtt.
Felek megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződés időbeli hatálya alatt a Bérlő az „Együttműködési
megállapodás”-ba a Dr. Folly és Társa Bt. helyébe lép azzal a kivétellel, hogy nem képezi a bérlet tárgyát az
„Együttműködési megállapodás” 1/b.pontjában megjelölt társasházi ingatlan albetét. Minden egyéb, az
„Együttműködési megállapodás”-ban részletezett eszköz, berendezés a bérlet tárgyát képezi.
A Dr. Folly és Társa Bt. nyilatkozik, hogy a korábban Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított
eszköztámogatási finanszírozással vásárolt valamennyi berendezéssel, eszközzel véglegesen elszámolt.
23

Bérlő a használatába adott rendelőt és eszközöket további használatba vagy bérbe adhatja a fogászati körzet
ellátásával megbízott egészségügyi szolgáltatónak.
Felek megállapodnak, hogy a Bérlő használatába adott rendelő, közös használatú helyiségek, valamint
eszközök, berendezések félnapi bérletéért számla ellenében havi 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint bruttó
összeget fizet a Dr. Folly és Társa Bt-nek átutalással, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő
teljesítéssel, a számla megérkezését követő 5 munkanapon belül.
A rezsiköltséget az „Együttműködési megállapodás” 6./ pontjában megjelöltek szerint, a Csákvár
Egészségház Társasház könyvelője által készített kimutatás alapján fizeti meg a Bérlő átutalással.
Jelen szerződés 2014.szeptember 1.napjától hatályos, és határozatlan időtartamra szól. A szerződést
bármelyik fél 90 naptári napos felmondási idővel, hónap végére mondhatja fel írásban. A felmondási idő
utolsó napját követően a Bérlő az „Együttműködési megállapodás”-ból kilép, és helyére ismét a Dr. Folly és
Társa Bt. lép be.
Felek a megállapodást elolvasták, tartalmát közösen értelmezték és megértették, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Csákvár, 2014. augusztus 26.
………………………………………….
…………………………………………….
Dr. Folly és Társa Bt.
Dr. Zöld és Társa Bt.
Bérbeadó
Bérbeadó
………………………………………….
Csákvár Város Önkormányzata
Bérlő
Ellenjegyzem:
Pénzügyi ellenjegyzés:
Tóth Jánosné
Sörösné Mohácsi Krisztina
címzetes főjegyző
gazdálkodási irodavezető
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
dr. Imrédi Szilvia feladat ellátási szerződésmódosítása szükséges a rendelési idő pontosítása miatt.
A korábban elfogadott szerződésben a rendelési idő 28 órában került megállapításra, melyet 27 órára
szükséges módosítani, ezzel a pénteki rendelési idő 1 órával rövidül. A bérleti szerződésben foglaltak szerint
a 7/A/6 hrsz-ú helyiség nem képezi a bérlet tárgyát, így az erre utaló mondatot is szükséges kivenni a
szerződésből. További módosítás még, hogy a fogorvosi körzet beosztásából kimaradt néhány utca, melynek
kiegészítését a rendeletmódosítás során megtettünk. A bizottságok támogatták a feladatellátási szerződés
módosítását, melyet elfogadásra javaslok. Kérem, aki egyetért az előterjesztett feladatellátási szerződés
módosítással, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
346/2014. (IX. 9.) határozata
Imrédi Dental Kft-vel kötött, módosított feladat-ellátási szerződésről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértesboglár teljes közigazgatási területét is
magába foglaló Csákvár I. fogorvosi körzet fogászati alapellátásának biztosítása érdekében főállású
ellátással, az egészségügyi szolgáltató rendeletbe foglalt utcajegyzék szerinti területi ellátási
kötelezettségével az alábbi feladat-ellátási szerződés aláírására hatalmazza fel a polgármestert:
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
mely létrejött egyrészről Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) (képviseli:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester), és Vértesboglár Község Önkormányzata (8085
Vértesboglár, Alkotmány utca 3.) (képviseli: Sztányi István polgármester) (továbbiakban önkormányzatok)
mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, másrészről az Imrédi Dental Kft., képviseli dr.
Imrédi Szilvia (Székhelye: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 2/A.,) mint egészségügyi szolgáltató (továbbiakban
egészségügyi szolgáltató) között az alábbi feltételekkel:
1./ A felek megállapodnak abban, hogy a csákvári 1.számú fogorvosi körzet fogászati alapellátásának
biztosítását e megállapodás keretei között szabályozzák.
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2./ Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatok által meghatározott és
ezen megállapodás 1. számú mellékletében rögzített fogorvosi körzetben területi ellátási kötelezettség mellett
a fogorvosi tevékenységet személyesen ellátja a 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírtaknak megfelelően.
Az egészségügyi szolgáltató nevében fogorvosi tevékenységet végző fogorvos:
Dr. Imrédi Szilvia (született: Mór, 1986.október 14., anyja neve: Nagy Ildikó Margit)
8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 2. szám alatti lakos
fogorvosdoktori oklevél száma: OKL-00003803/2014
Orvosok Országos Nyilvántartásában 78661
MOK tagja
3./ Az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a folyamatos területi ellátást heti 27 óra rendelési időben
ellátja.
Helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Fogorvosi ügyeleti szolgálat ellátására az
önkormányzatok nem kötelezik, de fogorvosi ügyeleti szolgálatot választása szerint elláthat.
Az egészségügyi szolgáltató váratlan és elháríthatatlan okból bekövetkezető akadályoztatása esetén – a
területi ellátás folyamatossága érdekében – az önkormányzatok az egészségügyi szolgáltató költségére
jogosultak helyettest biztosítani.
A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szükséges és indokolt, helyettesítési tevékenységét az
egészségügyi szolgáltató abban a rendelőben végzi, amelyben egyébként a saját rendelését is ellátja. Az
egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos indokolt esetben történő helyettesítését a helyettesítő az
egészségügyi szolgáltató által használt rendelőben (Csákvár, Szabadság tér 5.) végzi. A helyettesítés
pénzügyi feltételeiről a helyettesítendő egészségügyi szolgáltató gondoskodik.
4./ A heti 27 óra fogászati alapellátási időtartam, amelyben egészségügyi szolgáltató köteles az OEP-pel
kötött finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időkben a rendelőben betegeket fogadni, az
alábbiak szerint oszlik meg:
hétfő:
07,00 – 13,00 óra között
kedd:
15,00 – 21,00 óra között
szerda:
07,00 – 13,00 óra között
csütörtök: 15,00 – 19,00 óra között
péntek:
15,00 – 20,00 óra között.
Egészségügyi szolgáltató a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési
engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre,
időben tájékoztatni. Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató ellátja a Csákvári Mese-Vár Óvoda és
Bölcsőde főintézménye (8083 Csákvár, Ady Endre u. 2.) és tagintézménye (8083 Csákvár, Szabadság tér
13.), valamint az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 1-8 évfolyama, továbbá
a Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.) és
a Vértesboglári Általános Művelődési Központ óvodája (8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 1.) ellátottai
tekintetében az óvoda- és iskolafogászati feladatokat.
Egészségügyi szolgáltató a személyes ellátásra kötelezett személy 3 napot meghaladó távollétét köteles
bejelenteni az önkormányzatoknak, és a helyettesítő személyéről, valamint a helyettesítő rendelésre
vonatkozó egyéb szükséges információkról a lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni.
5./ Az egészségügyi szolgáltató köteles a fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges, megfelelő
szakképzettséggel rendelkező nővérszemélyzetet biztosítani. Törvényes foglalkoztatásáért, bére és közterhei
megfizetéséért, havi beosztása elkészítéséért, helyettesítése megszervezéséért, tevékenységéért, a szakmai
szabályok megtartásáért az egészségügyi szolgáltató felelős.
6./ A fogászati ellátás telephelye a 8083 Csákvár, Szabadság tér 5. alatti Csákvár Egészségház Társasház
fogászati rendelője és kapcsolódó helyiségei (a csákvári 7. helyrajzi számon nyilvántartott társasházi közös
tulajdonban álló ingatlanban a 7/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 27 m2 alapterületű, fogorvosi rendelő,
a 7/A/8 helyrajzi számon nyilvántartott, 75 m2 alapterületű használt tároló, továbbá az osztatlan közös
tulajdonként nyilvántartott, 106 m2 alapterületű előtér,váróhelyiség, pince és személyzeti mosdó), melyet
önkormányzatok jelen megállapodással az egészségügyi szolgáltató használatába adnak, s vele a fogászati
rendelő berendezési, felszerelési tárgyait. (Az átadott berendezési és felszerelési tárgyak, eszközök jegyzéke
e megállapodás 2. számú mellékletét képezi.) 8. A Csákvár Egészségház Társasházban lévő fogászati rendelő
helyiség rendelési időben történő rendelkezésre állásáról az önkormányzatok bérleti szerződéssel
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gondoskodnak. A rendelés elindulásához szükséges berendezési és felszerelési tárgyakról az
önkormányzatok gondoskodnak, azok használatra alkalmas állapotáról, pótlásáról, a jogszabályban előírt
minimum feltételek folyamatos biztosításáról, a felszerelések cseréjéről, javításáról és pótlásáról pedig az
egészségügyi szolgáltató köteles gondoskodni. Az önkormányzatok felhívják az egészségügyi szolgáltató
figyelmét, hogy a rendelő eszközfelszereléseinek egy része az ott rendelő Dr. Zöld Éva fogorvossal közös
tulajdonú, ezért vele egyeztetve lehet gép, műszer, eszköz javítását kezdeményezni, illetve új eszközt
vásárolni. Új eszköz beszerzése esetén a régit selejtezésre be kell mutatni. Az újonnan beszerzett eszköz az
egészségügyi szolgáltató tulajdonába kerül.
7./ Az egészségügyi szolgáltató tudomásul veszi, hogy helyettesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény, illetve
szakmai hirdetmény (pl. szűrővizsgálat szervezés) kivételével egyéb, a csákvári és vértesboglári orvosi
alapellátást érintő hirdetményt sem az általa használt rendelőhelyiségben, sem egyéb nyilvános helyen
semmilyen formában nem helyezhet ki vagy tehet közzé, arra kizárólag az önkormányzatok jogosultak.
8./ A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, valamint a sterilizálással, a keletkezett
veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét teljes egészében az egészségügyi
szolgáltató viseli. Felek megállapodnak, hogy az eszközök sterilizálására, valamint a veszélyes hulladék
szállítására az egészségügyi szolgáltató szerződik e tevékenységre jogosultsággal rendelkező társasággal,
illetve szervezettel. Az egészségügyi szolgáltató fizeti teljes egészében a rendelőhelyiség és a rendeléshez
kapcsolódó közös használatú helyiségek arányos rezsiköltségét.
9./ A fogorvosi tevékenység finanszírozását a Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi
Hivatala biztosítja. Az önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltató közvetlenül
kösse meg a finanszírozási szerződést, továbbá a fogorvosi alapellátás finanszírozását az Egészségbiztosítási
Pénztár közvetlenül az egészségügyi szolgáltató számlájára utalja. Az egészségügyi szolgáltató kötelezi
magát, hogy az önkormányzatok kérésére annak megérkezését követő 5 naptári napon belül az OEP által
biztosított finanszírozás bevételi kimutatását az önkormányzatok rendelkezésre bocsátja, az ellátotti kör
létszámára, korösszetételére vonatkozó információkkal együtt. Az önkormányzatok kötelezettséget
vállalnak, hogy ezeknek az egészségügyi szolgáltató által biztosított adatoknak a kezelését a nyilvánosság
kizárásával, zártan végzik.
10./ A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az egészségügyi szolgáltatót
illeti meg.
11./ Az önkormányzatok ezen megállapodást indoklással felmondhatják, ha az egészségügyi szolgáltató e
szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi
a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat. Az egészségügyi szolgáltató ezen megállapodást
– indoklással - jogosult felmondani, ha az önkormányzatok a jelen megállapodásban foglalt
kötelezettségeiknek írásbeli felszólítás ellenére sem tesznek eleget. A rendes felmondás bármelyik fél
részéről a közlése hónapjának utolsó napjától számított hat hónapot követő időpontra szólhat.
12./ Az önkormányzatok ezen megállapodást rendkívüli felmondás keretében felmondhatják, ha az
egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti, vagy tőle a továbbiakban a feladat ellátása objektív okok alapján nem várható el.
13./ Felek megállapodnak abban, hogy ha körzetmódosításra kerül sor, s az a fogorvost hátrányosan érinti,
kártalanításra jogosult, melynek mértéke a kieső OEP támogatás keretében kapott egy éves időtartamra szóló
összeg.
14./ Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdálkodási évet követő május 31-ig az
önkormányzatok részére beterjeszti társasági beszámolóját.
15./ Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben „Az önálló orvosi tevékenységről” , „Az
egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról” szóló
törvények, valamint „Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, a működési
engedélyről és az egyéni vállalkozás keretében végezhető egészségügyi szolgáltatásról”, „A háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről” szóló rendeletek, továbbá a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.
16./ E megállapodás 2014.szeptember 1-jén lép hatályba, és határozatlan időre, de legalább 5 évre szól.
A felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát közösen értelmezték és megértették, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt saját kezűleg aláírták.
Csákvár, 2014. augusztus

.
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Sztányi István
polgármester

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

dr. Imrédi Szilvia
Imrédi Dental Kft. képviselője
1. sz. melléklet

I. fogorvosi körzet
Ady Endre utca
Aranyhegyi út
Batthyány utca
Berényi utca
Damjanich utca
Dózsa György utca
Fácánkert
Haladás utca
Jókai utca
József Attila utca
Kastélypark
Kertész utca
Kenderesi út
Kisdobos utca
Kiss Ernő utca
Klapka György utca
Kossuth utca
Kotlóhegy
Mikes utca
Malachegy
Móricmajor
Parksor
Paulini Béla utca
Radnóti utca
Rákóczi utca
Szabadság tér
Szent Mihály tér
Szent Orbán dűlő
Tolbuhin utca
Traktoros utca
Úttörő tér
Vöröskapu utca
Vörösmarty utca
Zöldhegyi dűlő
Vértesboglár község közigazgatási területe
2. sz. melléklet
A fogorvosi rendelő minimum felszerelései közé nem tartozó, egyéb berendezések és
felszerelések listája
falra szerelhető polcos szekrény
mikrohullámú sütő
íróasztal
szék a rendelőhelyiségen belül
álló szekrény
számítógép
nyomtató

1 db
1 db
1 db
1 db (5 db)
2 db
1 db
1 db

Határidő: azonnal
Felelős: polgármesterek
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2014. (VI.16.) önkormányzati rendeletével
szabályozta a Csákvár Város közigazgatási területén lévő háziorvosi és fogorvosi körzeteket.
A háziorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításánál a körzetekben szereplő néhány közterület besorolása
elmaradt, ezért most a rendelet 1. és 2. sz. mellékletének kiegészítése szükséges.
A Csákvár Város közigazgatási területén lévő háziorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló
önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletének kiegészítése szükséges a következő utcákkal:
Erdő utca, Városkút tér, Esterházy Móric köz, Hegyalja köz, Aranyhegyi út, Erdő utca, Klapka György utca,
Esterházy Móric köz, Parksor, Gyümölcs utca, Traktoros utca, Hegyalja köz, Vöröskapu utca, Nimród utca,
Temető utca, Városkút tér. Az utcák természetesen a körzethatároknak megfelelően kerülnek besorolásra.
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a Csákvár Város közigazgatási területén lévő
háziorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 12/2014. (VI.16.) önkormányzati rendelet
módosításával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotja:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
A Csákvár Város közigazgatási területén lévő háziorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról
szóló 12/2014. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetének képviselője
előzetes értesítés ellenére a napirendi pont tárgyalásán nem jelent meg.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A Szent István utca 1. szám alatti orvosi rendelő építési engedélye megérkezett. A Településfejlesztési
Bizottság elnöke jelezte, hogy ez még nem jogerős, de néhány napon belül azzá válik. Javaslom, hogy mivel
kormányzati segítségre várunk, a válasz megérkezéséig az építkezés megkezdését függessze fel a testület.
Bokodi Szabolcs képviselő :
Mikorra várható bármilyen jelzés a kormányzat részéről?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Korábban már érdeklődtem a területi országgyűlési képviselő úrnál, aki jelezte, hogy választ fog adni, de
pontosabbat nem tudok mondani.
Bokodi Szabolcs képviselő
Javaslom, hogy jelezzük, hogy ez a téma kiemelten foglalkoztatja a lakosságot, melyben kérjük sürgős
közbenjárását.
Csuta Andor a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány elnöke:
Kitartok amellett a vélemény mellett, hogy ne várjuk, hogy majd válaszol valaki. Akinek ez a feladata,
válaszoljon. Ne várjunk arra, hogy kinek milyen elfoglaltsága van, hivatalból kell erre válasz, mint az
önkormányzat felé. Taglalta az Állami Számvevőszék a dolgokat, ők is határidőhöz kötik, hogy ezt a
feladatot el kell látni. Egyetértek vele.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Rendben, próbálok egyeztetni Tessely úrral. Javaslom, hogy ezt a kérést is tartalmazza a határozati javaslat.
Aki az elhangzottak szerinti kiegészítés elfogadásával, illetve a Szent István u. 1. szám alatti építkezés
felfüggesztésével egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
347/2014. (IX. 09.) határozata
Szent István utca 1.szám alatti orvosi rendelő építési engedélyével kapcsolatos tájékoztató
elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent István utca 1.szám alatti orvosi rendelő építési
engedélyével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. A kormányzati segítség kérésre adott válasz
megérkezéséig az építkezés megkezdését felfüggeszti.
Felkéri Tessely Zoltán területileg illetékes országgyűlési képviselőt, hogy a számára elküldött kormányzati
segítség kéréssel kapcsolatban szíveskedjen tájékoztatást adni a lakosságot kiemelten foglalkoztató ügy
állásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A 7/A/7 hrsz-ú ingatlan bérleti díj igénybejelentésére dr. Sárkány Márta ajánlatát megkaptuk, melyet
továbbítottam dr. Czenczi Anikó részére, aki elküldte válaszát a gyermekorvosi rendelő 180.000 Ft/hó
összegű bérleti díj igénylésére vonatkozóan. Állásfoglalásában leírja, hogy változatlan feltételekkel folyik a
betegek ellátás, nappali ügyeletben is részt vesz az ott dolgozó orvos. Figyelembe kell venni azt a
körülményt, hogy a 7/A/7 hrsz. a védőnőket is magába foglalja, ott is jogfolytonos a tevékenység. Ügyvédnő
javasolja, hogy a testület a bérleti díj követelését tekintse megalapozatlannak, és küldje el a jogi véleményt
határozat formában a tulajdonosok jogi képviselője részére.
A bizottságok tárgyalták, támogatják a jogi képviselő javaslatának elfogadását.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Remélem, hogy ez a felvetés a lehető leghamarabb tisztázódik, sajnálatos és erkölcsileg nehezen vállalható
ez a gyermekorvosi rendeléssel szemben, és nagyon remélem, hogy a tulajdonosok belátják, hogy alapvető
lakossági igény kiszolgálásáról van szó, amit nem előzhetnek meg elsődlegesen gazdasági megfontolások.
dr. Szeredi Péter képviselő
Én nem így gondolom. Itt ez a levél, melyet dr. Sárkány Márta leírt, nem látom, hogy ez a gyermekorvosi
rendelés ellen irányul, és itt visszautalnék az ÁROP tanulmányra, mely külön kitér arra, hogy miért
kerülhetett annyiba akkor a rendelő, mikor privatizálásra került: mert ezt a használati jogot, melyre most
Czenczi ügyvédnő hivatkozik, beszámították az ármegállapításnál. Úgy gondolom, hogy nem kell
feltételezést támasztani, két jogi álláspont van, az önkormányzat mindkét bizottsága elfogadta a levél
tervezetet, ki fog derülni a válasz. Nem kell olyan megjegyzéseket tenni, ami előfeltételezésből indul ki,
hogy akadályoztatni kívánják a gyermekorvos tevékenységét.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Dr. Czenczi Anikó próbálta azt is levezetni, hogy jelenleg sem tekinthető ingyenes használatnak a rendelők
használata, hiszen az ott rendelő gyermekorvos betegei elsősorban az orvosok gyógyszertárában vásárolnak,
tehát bevételt hoz, hogy éppen ott működik a rendelés.
dr. Szeredi Péter képviselő
Nem értem, miért kell ezt idehozni. Elhangzott az is az ügyvédnőtől, hogy az anyagi felajánlásban is lehet
anyagi előnyt felsejteni. Ő mondta ki, ha nem hozod ide, soha nem mondom, nem tartozik ide.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk el dr. Czenczi Anikó véleményét, küldjük el a határozatot, melyet ezúton kérek
elfogadni.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:

29

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
348/2014. (IX. 09.) határozata
Válasz a 7/A/7 hrsz-ú ingatlan bérleti díj igénybejelentésére
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a csákvári 7/A/7 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban az ingatlan tulajdonosok nevében eljáró Dr. Sárkány Márta ügyvéd ajánlatát. Dr. Czenczi
Anikó ügyvéddel előzetesen egyeztetve a következő választ adja:
Csákvár Város Önkormányzata nem kíván a 2002.júliusában Dr. Wiesler Ferenccel, Dr. Nagy Istvánnal,
illetve Dr. Kovács Lászlóval kötött adásvételi szerződés módosításával élni, mivel jogi értelemben nem
változott a használati jog gyakorlása. Az ingatlanban változatlan feltételek mellett folyik az orvosi
tevékenység, a betegek gyógyítása, korábban is láttak el ebben a helyiségben gyermek pácienseket is.
Ráadásul a nappali ügyeletben – mint minden helyben rendelő háziorvos – a gyermekorvos is részt vesz,
szükség esetén vonul, tehát még kijáró ügyeleti tevékenységet is ellát a rendelői munkája mellett.
Amennyiben sürgős páciens érkezik, azt soron kívül fogadja. Mindezek alapján, azt a körülményt is
figyelembe véve, hogy a kezelt betegek nem felnőttek és gyermekek, hanem csak gyermek páciensek, és
nemcsak sürgősségi ellátást, hanem esetlegesen ambuláns egyéb beavatkozást is igényelnek, nem tekinthető
úgy, hogy az ingatlant használó önkormányzat jogi értelemben megváltoztatta volna az ingatlan használatát.
Figyelembe kell venni azt a körülményt is, hogy a 7/A/7 hrsz-ú ingatlanegyüttesben a védőnői szolgálat is
helyet kapott, amely jogfolytonosan működik, szintén változatlan feltételekkel.
Az önkormányzat az ingatlant ugyanúgy használja, mint a szerződés megkötésekor: egészségügyi célra,
rendelő és védőnői szolgálat céljára.
Fentiek alapján a Képviselő-testület a tulajdonosok bérleti díj követelését és szerződés módosítási szándékát
megalapozatlannak tartja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy álláspontjáról a határozat kiadmányával haladéktalanul
tájékoztassa az albetét tulajdonosok jogi képviselőjét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az előterjesztés utolsó részének témája a Csákvári I. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződése és
praxisjoga.
Vártuk, hogy dr. Koós Csaba visszaküldje az aláírt feladatellátási szerződést, felvettük a kapcsolatot a
hatóságokkal is a gyorsabb ügyintézés érdekében. Augusztus 22-én érkezett a levél a hivatalban, melyben dr.
Wiesler Ferenc jelezte, hogy szeretné megpályázni az I. számú háziorvosi körzet ellátását. Rögtön írtam
levelet Nagy Zsoltnak, melyben kérdeztem, hogy tud-e az ügyben tájékoztatást nyújtani?
Ezt követően érkezett egy levél dr. Koós Csabától, melyben leírja, hogy nem tudja a praxis megvásárlásához
szükséges feltételeket teljesíteni. Nagy Zsolt később válaszlevelében azt írta, hogy dr. Koós Csaba családi
nehézségekre hivatkozva mondta fel a szándéknyilatkozatot.
El kell mondani, hogy mint minden háziorvos jelölttel, dr. Wiesler Ferenccel is határozatlan, de legalább 5
éves időtartamú szerződést kell kötni. Sajnos láttunk már olyan, hogy a rendkívüli felmondást el kell
fogadnia a másik félnek, nem tehet mást. A doktor úr 4 hónapja adta el a praxisát, előtte több évig árulta,
mielőtt tavaly november 1-jével nyugdíjba vonult. Zsigmond doktor 6 hónapig helyettesítéssel dolgozott. Ezt
követően 4 hónappal később milyen olyan körülmény merülhetett fel, miután a doktor úr 5 éves határozott
szerződésbe állna, mikor előtte évekig árulta a praxist. A praxis az övé volt, kérhette volna, hogy állítsuk
vissza a szerződést, még május 1-jével is.
Javaslatot tettem arra, hogy kérjünk ügyvédi szakvéleményt arról, hogy esetlegesen a körülmények
ismeretében milyen jogi kockázatai vannak egy ilyen szerződésnek, köthetünk-e nyugdíjas háziorvossal
szerződést? A Humán Erőforrások Bizottsága javasolta, hogy keressük meg az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárt és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét, és
kérjünk tőlük szakmai állásfoglalást.
Csillag Tibor képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság nem javasolta. Tudjuk a történet sorrendjét, nem hiszem, hogy ez a jelentkezést
befolyásolta. Történtek dolgok, melyek az egészségügyi ellátást nem pozitív irányba terelték.
Feltételezem, hogy a doktor úr meggondolta magát, látta, hogy az ellátás nem olyan színvonalú, mint amit
megszoktak az emberek, semmi rossz szándékot nem látok, sem jogi kockázatot.
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Azt látom, hogy végre megoldódna a helyzet, és helyre állítanánk a korábbi színvonalat. Ennek örülni kéne,
hogy a doktor úr ismét felvállalta ezt a feladatot. Mi lehet a jogi kockázat? Ismerik a betegek, ő is ismeri
őket, a legjobb megoldás, ami létezik. Ha valaki idejön, sok idő kell, mire megismeri a betegállományt, ő ezt
már tudja. Semmi rosszat nem látok ebben. Olyan határozati javaslatot szerettem volna itt látni, hogy
fogadjuk el és járuljunk hozzá, kössünk szerződést. Nem látom az okát, miért kell az időt húzni ilyenekkel.
Wiesler doktorról nem hallottam negatív kritikát, nem értem ezt.
Mészáros Tamás alpolgármester
Annyit hozzátennék, hogy ő volt a mi háziorvosunk, hosszasan beszélgettem vele annak idején arról, hogyan
lehetne megoldani a továbbiakban a család ellátását, akkor úgy nyilatkozott a doktor úr, hogy nem kíván
részt venni az ellátásban a továbbiakban. Szerencsére a helyettesítésben részt vett, ismeri a betegállományt,
de ettől el kell vonatkoztatni, és figyelembe kell venni az eddigi eseményeket, a doktor úr jelenleg is része a
rendszernek, mint tulajdonos.
Úgy vélem, eddig ha az orvosok vagy az örökösök javasoltak jelentkezőket, egyszer sem utasítottuk el őket,
sőt rögtön mondtuk, hogy jöjjenek az ellátás biztosítása érdekében. A testületről nem lehet elmondani, hogy
bárminek a megakasztója lenne, de azt a Humán Erőforrások Bizottsága is belátta, hogy kérjük a hatóságok
állásfoglalását az ügyben. Eddig mindig azt hangoztatták, hogy fiatal orvos kell ide, egyszer sem mondta
senki, hogy egy tapasztalt nyugdíjas orvost kell ide fogadni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elhangzottak érvek pro és kontra, lezárom a vitát. A Humán Erőforrások Bizottsága által kiegészített
javaslatot teszem fel szavazásra.
Fehér Imre képviselő:
Javaslom, hogy kérjük a hatóságokat, hogy állásfoglalásukat szíveskedjenek október 7-ig megküldeni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Egyetértek a kiegészítéssel. Kérem, aki egyetért azzal, hogy kérjük ügyvéd, és hivatalos szervek
állásfoglalását október 7-ig arra vonatkozóan, hogy nyugdíjas orvos részére jelent-e kockázatot a
feladatellátási szerződés kötése, addig pedig köszönjük meg a jelentkezést, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, 3 (három) „nem” szavazattal, és 1 (egy)
tartózkodással a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
349/2014. (IX. 09.) határozata
A csákvári I. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csákvári I. számú háziorvosi körzet betöltésével
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy kérjen ügyvédi szakvéleményt a körzet praxisjoga nyugdíjas orvos részére
történő átadásának lehetőségéről, esetlegesen annak kockázatairól, és a szakvéleményt a megérkezését
követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő. A kérdést terjessze a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri
Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi szerve
elé is. Kérjük, hogy a megkérdezettek szíveskedjenek lehetőség szerint legkésőbb október 7-ig választ adni a
feltett kérdésekre.
Dr. Wiesler Ferenc megtisztelő jelentkezését köszönjük, a döntésig szíves türelmét kérjük.
Határidő: október 7.
Felelős: polgármester
6./ Beszámoló a Fazekas Emlékház pótmunkáival kapcsolatban
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót Elnök úrnak.
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dr. Szeredi Péter képviselő
A Fazekas Emlékház felújításával kapcsolatban mikor még nem volt döntési lehetőség, akkor merült fel 2
millió forintos plusz költség. 3,7 millió forintot nyertünk a pályázat megvalósítására, mely 40%-os
önkormányzati hozzájárulást jelentett.
A projekt megvalósításában csúszás történt, nem vonom kétségbe, hogy mindenki a legjobbat akarta, de
mindenképpen hiba történt, melyben az önkormányzat vezetése, a projekt kivitelezője és gondozója is
hibázott. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a történteket. A jóhiszeműséget senki nem vonja kétségbe,
de kész helyzet elé a testület 2014 májusában került, mikor 2 millió forintos többletköltséget kellett
megszavaznia. A tanulságokat bizottsági ülésen megbeszéltük, javaslom a testületnek a tájékoztató
tudomásulvételét.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a beszámoló tudomásulvételével,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
350/2014. (IX. 09.) határozata
Beszámoló a pályázatok alakulásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fazekas Emlékház pótmunkáiról szóló beszámolót
tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Hírmondó választási különszám megjelentetése
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A 2014. október 12-i önkormányzati képviselők és polgármesterek választására nyilvántartásba vett jelöltek
egyenlő feltételek szerinti lakossági bemutatása céljából a Csákvári-Bodméri Hírmondó választási
különszámát tervezzük az előző választáshoz hasonlóan.
A polgármester jelöltek szóközökkel együtt számítva 1000 karakter mértékéig, míg a képviselő-jelöltek 500
karakterig mutatkozhatnának be, és a szöveges bemutatkozáshoz fényképet is csatolnánk.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolta, hogy a Csákvár TV Híradó műsorában a képviselőjelöltek ABC
sorrendben 3 perc, a polgármester jelöltek pedig 10 perc időtartamban mutatkozzanak be a lakosságnak,
egyenlő esélyt biztosítva minden jelölt számára. A felmerülő költségeket a költségvetésből biztosítanánk.
Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1 (egy)
tartózkodással a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
351/2014. (IX. 09.) határozata
Hírmondó választási különszámának költségéről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Csákvári-Bodméri Hírmondó választási
különszámának megjelentetéséhez, annak pénzügyi fedezetét költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Csákvár TV Híradó műsorában a képviselőjelöltek ABC sorrendben
3 perc, a polgármester jelöltek pedig 10 perc időtartamban mutatkozzanak be a lakosságnak, egyenlő esélyt
biztosítva minden jelölt számára.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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8./ Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztéséről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztésével kapcsolatos ügyintézést Mészáros Tamás
alpolgármester folytatja, átadom a szót.
Mészáros Tamás alpolgármester
Másfél hónappal korábban hoztunk határozatot arról, hogy a testület kívánatosnak tartja a szerződéskötést.
Az idő szűkössége és a hosszú terminusra való tekintettel javaslom,hogy a ciklus végén a következő
testületnek adjuk át a döntés lehetőségét azzal az ajánlással, hogy áttekintés után döntsön a szerződés
megkötéséről.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Egyetértek a javaslattal, kérem, aki támogatja a döntés következő testültre történő utalását, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
352/2014. (IX. 09.) határozata
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztéséről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztésével
kapcsolatos korábbi döntésének végrehajtását felfüggeszti. Javasolja, hogy az új Képviselő-testület a
megalakulását követően tekintse át az eddig lezajlott tárgyalások eredményét, a meghozott döntéseket, a
megvalósítással kapcsolatos tudnivalókat, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal állásfoglalását, és ezt
követően szíveskedjen dönteni a szerződés megkötéséről vagy annak elutasításáról, illetve a további
szükséges lépések megtételéről.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
9./ Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatul szabta a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére a 2013. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató elkészítését. Udvardi József a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője jelenleg Gánton van,
telefonon szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A beszámoló 10. oldalán szerepel egy mondat, „ A járási mentőcsoportok bázisát az önkéntes tűzoltó
egyesületek, a polgárőr és egyéb társadalmi és karitatív szervezetek állománya képezi.” Ez mit takar?
Setét Vilmos képviselő:
Az ÖTE belépett, ami nem biztos, hogy jó ötlet, ha a helyi önmentő egységeket elviszik máshova. A
polgárőrök nem léptek be.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Javasolták valamennyi településen polgármesterek részére a települési kárfelszámoló egységek
megalapítását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Nálunk a rajok karban vannak tartva. Mikor átvettem a katasztrófavédelmi tevékenységet, volt
katasztrófavédelmi riadó is, a Katasztrófavédelem rendszeresen jár ellenőrizni. Úgy vélem ez pozitív dolog,
nekem 17 név van a telefonomban, akiket bármikor hívhatok, ha szükséghelyzet van, egy emberként saját
eszközzel vállalják, hogy részt vesznek a mentési tevékenységben. Eddig sosem hagytak cserben. Tehát az
önkéntes kárfelszámoló egység Csákváron működik.
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A Közútkezelő a tavalyi évben tartott tájékoztatót, melyen felvetettem, hogy a rendszeresen segítő
lakosokból kellene egy szervezett rendszert létrehozni. Ezt követően megérkezett a levél, melyben jelentsék:
szeretnének olyan traktorosokkal szerződni, akik a költségeik megtérítése mellett igénybe vehetők, pl.
hófúvás és a település elzártsága esetén a közutak takarítására. A mai napig nem tudom, hogy kötöttek-e
ilyen szerződést.
Minden egyes kérdésre igyekszem válaszolni, de amire esetleg nem tudok, írásban elküldöm a
Katasztrófavédelem részére, választ kérve.
dr. Szeredi Péter képviselő
Örültem volna, ha van itt valaki, aki nyilatkozik.
Bokodi Szabolcs képviselő
A hó helyzet kapcsán volt kezdeményezés, hogy a veszélyeztetett településekkel javasoljunk kísérleti
projektet az utak védelmére vonatkozóan. Ez a történet hogy áll?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A levél elküldése Miniszterelnök úr részére megtörtént. Állami földek vannak az utak mellett, úgy tudom, a
földbérlő plusz anyagi juttatásban részesül, ha a földjéből kihagy egy részt, melyet nem szánt fel.
Fehér Imre képviselő
Pontosítok: a zöldítéssel megkaphatja a teljes támogatást, egyébként elvonást kap.
Bokodi Szabolcs képviselő
Fel kellene eleveníteni ezt az ügyet, érdemes lenne olyan érdekeltségi rendszer kialakítani, hogy megérje a
zöldítés.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását, megköszönve a
kirendeltség munkatársainak áldozatos munkáját. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
353/2014. (IX. 09.) határozata
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Megköszöni a Kirendeltség munkatársainak áldozatos munkáját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ A Florianától Csákvárig c. Könyv ingyenes juttatása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szeretném kérni, hogy a testület járuljon hozzá, hogy a Florianától Csákvárig című könyvből ingyenes
példányt juttassunk a Csákvári Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Otthona, illetve a Csákvári Torna
Klub Asztalitenisz Szakosztálya, és a Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösség részére.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolta, hogy biztosítsunk ingyenesen - 14 példányt a Csákvári Torna Klub
NBII futballcsapata részére is.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:

34

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
354/2014. (IX. 09.) határozata
A Florinától Csákvárig c. könyv ingyenes jutatásáról szóló határozat kiegészítéséről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ingyenesen juttat a Florianától Csákvárig c. könyvből:
-

14 példányt a Csákvári Torna Klub NBII futballcsapata részére,
10 példányt a Csákvári Torna Klub Asztalitenisz Szakosztálya részére,
3 példányt a Szent György Kórház Csákvári Gyógyintézete részére,
1 példányt a Csákvári Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Otthona részére
1 példányt a Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösség részére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11./ Új iskolába 1 fő 6 órás álláshely biztosításáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatónője jelezte, hogy a büfé
üzemeltetője, aki a portaszolgálatot is működtette, felmondta a szerződést, így sem a büfé, sem a
portaszolgálat nem biztosított a továbbiakban.
Jankyné Kővári Csilla képviselő:
Az esti órákban több foglalkozást tartanak az iskolai termekben, ezért kértem portás felvételét, illetve a
városgazdálkodással foglalkozó ügyintézővel egyeztetve szeretném kérni, hogy a portás némi karbantartói
tudással is rendelkezzen. Így jött az ötlet egy 6 órás álláshely igénylésére, gondolva arra, hogy az iskola
épülete a legnagyobb és legrosszabb állapotú intézmény.
dr. Szeredi Péter képviselő
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy az iskolában egy 8 órás karbantartó-portás álláshely betöltésére
legyen lehetőség október 1-től, a jelenlegi karbantartó személyével. Így egy karbantartó állás létrehozása
szükséges 6 órában, a többi intézmény karbantartási feladatainak ellátására.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Egyetértek a bizottság javaslatával, kérem a javaslat támogatását.
Bokodi Szabolcs képviselő
Ebben a témában továbbra sem látok tisztán, nem világos a leterheltség, és a munkabeosztás. Azt
javasolnám, - megszavazom, - de egészítsük ki, hogy december végén kerüljön vissza a téma, hogy ez a
típusú megoldás mennyire jó. Hiszen, most megint teremtettünk egy státuszt. Arra vagyok kíváncsi, hogy
kinek mikor hol kell lennie, milyen feladatokat kell ellátni, milyen a leterheltség?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Támogatom. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a jelenlegi önkormányzati karbantartó október 1-től az
Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Iskolában 8 órában kerüljön foglalkoztatásra, a többi
épület karbantartására pedig hirdessünk meg 1 fő 6 órás karbantartói álláshelyet, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
355/2014. (IX. 09.) határozata
Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Iskolába 1 fő 8 órás álláshely engedélyezéséről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi 1 fő 8 órás karbantartó-portás álláshely
betöltését az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában, 2014. október 1-től, a
jelenlegi karbantartó személyével. A jelenlegi önkormányzati karbantartói álláshely betöltését 1 fő 6 órában
történő foglalkoztatásával engedélyezi, az önkormányzat létszámkeretének bővítésével.
A foglalkoztatásból származó többletköltség elszámolása a 2014. évi költségvetés terhére történik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12./ Megüresedett álláshely betöltésének engedélyezése
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Gondozási Központ és Idősek Otthona vezetője jelezte, hogy két álláshely is megüresedik a közeljövőben
az intézményben. Egy fő másik munkahelyet talált, egy másik dolgozó pedig veszélyeztetett kismama. Az
intézményvezető kéri a két megüresedett álláshely egyikére 1 fő szociális ápoló gondozó határozatlan időre
történő felvételét 2014. szeptember 15-től.
Kérem, aki egyetért a megüresedett álláshely betöltésének engedélyezésével, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
356/2014. (IX. 09.) határozata
megüresedett álláshely betöltésének engedélyezése
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Gondozási Központ és Idősek Otthonába a
2 megüresedett álláshely egyike terhére 1 fő szociális ápoló gondozó határozatlan időre történő felvételét
2014. szeptember 15-től.
Felelős: intézmény vezető
Határidő: szeptember 15.
13./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2014. augusztus
27-én nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
A települési önkormányzati támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat, ennek
összege minimum 1.000,- Ft/fő/hó. A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési
önkormányzat által megítélt ösztöndíj összegét. A települési és a megyei támogatás együtt: önkormányzati
ösztöndíjrész.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A
csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2014. október 1.
Javaslom az Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
357/2014.(IX. 09.) határozata
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. Csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2014/2015. évi
fordulójához, és a kiírásnak megfelelően a saját pályázatát („A” és „B” típusú) a csatlakozás befogadása
esetén 2014. október 1-jéig kiírja.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.
3. Az ösztöndíj fedezetére a 2015. évi költségvetésben elkülönít 400.000,- Ft összeget.
4. Önkormányzati támogatásban az a pályázó részesülhet, akinél az egyéb pályázati feltételeknek való
megfelelésen túl az egy háztartásban élők dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57.000,- Ft-ot.
Határidők:
Csatlakozási nyilatkozat elküldésére:
A pályázatok benyújtására:
Felelős: Polgármester a jegyző útján

2014. október 1.
2014. november 7.

14./ Nemzetiségi Szavazókörbe Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX . törvény 309. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó
személyek száma a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire
nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint a huszonöt főt eléri.
Csákváron a népszámlálás során 45 fő vallotta magát német nemzetiséghez tartozónak, így a nemzetiségi
szavazókör kijelölésre került az 597-6/2014. ügyiratszámú, 2014. július 14-én kelt, Helyi Választási Iroda
vezetője által kiadott határozatban, helye: Kastélypark 2. sz. kórház kultúrterem.
Jegyző asszony előterjesztésben tett javaslatot a szavazatszámláló bizottság tagjaira.
Javaslom az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, és amennyiben kérdés, észrevétel
nincs, kérem, aki támogatja a javaslat elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
358/2014. (IX. 09.) határozata
nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjainak megválasztásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.
§ (1) bekezdése alapján a csákvári nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak
szerint választja meg:
006. sz. nemzetiségi szavazókör Csákvár Kastélypark 2.
tagjai: Czinkóczkiné Galambos Gyöngyi
Zink Szmilkóné
Szakálné Dornyi Erzsébet
póttagok:
Pintérné Juhász Mária
Endrődi Veronika
Nagyné Sárközi Éva

8083 Csákvár Kastélypark 5.
8083 Csákvár Bokréta u. 16.
8083 Csákvár Szent István u. 12.
8083 Csákvár Mikes u. 28/A
8083 Csákvár Kálvária u. 91.
8083 Csákvár Gánti u. 52.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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15./ Egyebek
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
2014. szeptember 20-ra meghívtam két régészt, akik a római kórról, és a csákvári leletekről tartanak
interaktív előadást, ehhez közreműködnek a római légiósok korhű öltözékben. Még várom az egyik régész
visszajelzését. Szeptember 26-án kerül megrendezésre az iskolai akadályverseny, október 11-én a szüreti
felvonulás és a bál.
Az idei évben is meghirdetésre került a Magyarország szeretlek című pályázat, melynek keretében
rendezvényszervezésre 520.000 Ft-ra pályázhat településünk. Feltétel a tűzgyújtáshoz történő csatlakozás. A
pályázat benyújtási határideje szeptember 15, melyről a miniszter szeptember 23-án dönt. A rendezvény
szeptember 27-én a Mihály napi Lovas- és Pásztortalálkozó keretében kerül megrendezésre.
Kérem, aki egyetért a rendezvénysorozathoz történő csatlakozással, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
359/2014. (IX. 09.) határozata
Itthon vagy – Magyarország szeretlek! c. rendezvénysorozathoz történő csatlakozásról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület csatlakozik a 2014. szeptember 27-én megrendezésre
kerülő „Magyarország szeretlek” című rendezvénysorozathoz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 20 órakor
berekesztette.
-

k.m.f.

-

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Mészáros Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillag Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő
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