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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott nyilvános
üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében.
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Illés Szabolcs polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 5 fő
az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz a meghívóban kiadott napirendi pontok módosítására. A
„Javaslattétel a Fejér Megyei kitüntető címekre” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásra került
meghirdetésre, javaslom a napirendi pont nyilvános ülésen való tárgyalását, tekintettel arra, hogy ez csak
tájékoztató. Plusz napirendi pontként javaslom felvenni a „Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való
csatlakozásról, a Dr. Zsigmond László háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződéséről, a Csákvár Jövőjéért
Közalapítvány pályázatának előfinanszírozásáról, a Tájékoztató a vidékfejlesztési közösségek alakulásáról,
illetve a Ruhagyűjtő konténerek üzemeltetéséről” szóló előterjesztés megtárgyalását. Más javaslat, vélemény
nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Knausz Imre és dr. Szeredi Péter képviselők személyében.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
463/2014. (XII. 16.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén jegyzőkönyv hitelesítőnek Knausz
Imre és dr. Szeredi Péter képviselőket megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja:
1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
3./ Egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdésekről
4./ A Fazekas Emlékház üzemeltetéséről
5./Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőri jelentésének kiegészítéséről
6./ Önkormányzati támogatásról szóló rendelet-tervezetről
7./ Információbiztonsági feladatok megvalósításáról
8./ Petőfi- Gánti utcák csapadékvíz elvezetéséről
9./ Kossuth és Dózsa utcai buszvárók állapotáról
10./ Rendészeti Kerekasztalba való delegálásról, a Kerekasztal ingyenes garázshasználatáról
11./ Bagóház egyik termének ingyenes használatára irányuló kérelemről
12./ Javaslattétel Fejér megyei kitüntető címekre
13./ Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról
14./ Ruhagyűjtő konténerek üzemeltetéséről
15./ Dr. Zsigmond László háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződéséről
16./ Csákvár Jövőjéért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozásáról
17./ Tájékoztató a vidékfejlesztési közösségek alakulásáról
18./ Alba Volán Zrt. tájékoztatójáról
19./Tájékoztató társulásból történő kiválásról
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2

1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Illés Szabolcs polgármester
November 26-án közbiztonsági fórumon vettem részt, melynek során rendőrkapitány úr elmondta, hogy az
évek során jó viszony alakult ki a rendőrséggel, melynek megtartását kérte a továbbiakban is.
November 27-én megbeszélést folytattam a háziorvosokkal a rendelő ügyében.
November 29-én a Limanovai csata megemlékezése kapcsán huszárokat láttunk vendégül a településen. Kiss
László gondoskodott a vendéglátásról, a lovakat a Lovasbaráti Egyesület tagjai szállásolták el.
December 1-jén Rumi Imrével, a Magyar Zarándokút Egyesület elnökével találkoztam, aki elmondta, hogy a
zarándokút kiszélesítését tervezik, bevonva a dunántúli megyéket is. Kérdezte, hogy Csákvár szeretné-e,
hogy felkerüljön a térképre. Előzetesen egyeztetni kell majd, hogy az ide érkező zarándokokat, nem
térítésmentesen, de el tudják szállásolni.
Ezen a napon a Megyeházán is voltam, ahol Kígyóssy Gáborral megbeszélést folytattam a
Településfejlesztési Operatív Program Csákvárt érintő részéről.
December 2-án együttes testületi ülés volt a Közös Hivatalban Gánt Község csatlakozásával kapcsolatban.
December 3-4-én tartották Bicskén a képviselők részére előírt kötelező felkészítést, melyen részt vettem.
December 5-én, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tartott tájékoztatót a 2015-2020 között elérhető
pályázatokról.
December 9-én tartotta ülését a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, ahol a Gondozási
Központ és Idősek Otthona vezetői megbízásával kapcsolatban született döntés. Négy pályázat érkezett be,
három volt közülük érvényes. A Társulási Tanácsa a jelenlegi vezetőt pályázatát támogatta.
Szintén december 9-én tartotta rendkívüli ülését a csákvári Képviselő-testület, melyen a rendelő
visszavásárlásával kapcsolatos támogatás igénylésről döntöttünk.
December 10-én részt vettem a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. ülésén, melyen
megválasztottuk Mészáros Tamás képviselőt Felügyelő bizottsági tagnak.
December 11-én tartotta Fornapusztán a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület projektindító
rendezvényét, melyen Jegyző asszonnyal vettünk részt.
Ma 10 órakor tartotta a csókakői Ezer-Jó Egyesület rendkívüli közgyűlését. Függőben volt mi lesz a
megyehatárokon átnyúló társulások sorsa, mely érintette volna a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Egyesületet, de a rendelet megszületett, maradhatnak a megyehatárokon átnyúló közösségek. Ezért a
„VÉRCSE” tagjai maradnak a közösség tagjai, az Ezer-Jó Egyesület, pedig „alvó” egyesület marad feladatok
nélkül, amíg változás nem következik be.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Említette, hogy a bicskei rendőrkapitány tartott fórumot. Úgy tudom a csákvári rendőrök már megint el
vannak vezényelve a településről. Én mindent megértek, de azért, hogy itt működjenek, már több éve külön
költségvetési forrást biztosítunk a Lada Niva működtetéséhez. Elvárható, hogy ne csak a tábla legyen kint a
falon. Tudom, a polgárőröket megkérték, hogy jobban figyeljenek, de az nem pótolja a rendőri jelenlétet.
Úgy hallottam, hogy megint vannak betörések a településen, és a tájékoztató is elmaradt, amit korábban
összeállított a bicskei kapitányság arról, hogy milyen bűncselekmények vannak a településen. Örülnék, ha
legalább egy rendőr visszakerülne a településre.
Illés Szabolcs polgármester
Megkerestük a kapitány urat Bodmér, Vértesboglár, és Gánt Községek polgármestereivel, melyre azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy a bicskei rendőrkapitányság állománya megfogyatkozott, és az év végi
szabadságolás miatt van szükség az elvezényelésre, de záros határidőn belül orvosolni fogják a problémát.
Természetesen a megkeresést írásban is eljuttatjuk, hogy legyen nyoma.
Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a két ülés között végzett munkáról szóló
tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
464/2014. (XII. 16.) határozata
a két ülés között végzett munkáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Illés Szabolcs polgármester
A Képviselő-testületnek megalakulását követően felül kell vizsgálnia az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatát, melyet folyamatosan lehet frissíteni. A jelenleg hatályos SZMSZ 4. §-a szabályozza
a testületi ülések kezdő időpontját. A módosítási javaslatban szerepel, hogy a testületi ülések kezdete 15 óra
lenne, illetve a képviselőkre vonatkozó fogadóóra konkretizálása is szükséges. A képviselők dönthetnek,
hogy milyen formában kívánnak élni a fogadóóra lehetőségével, a lakossági igényeket figyelembe véve.
Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testületi ülésekről készüljön felvétel, mely vágatlanul kerüljön a
Csákvár- Gánt Tv adásába.
A bizottságok együttes ülésen tárgyalták az előterjesztést, a Humán Erőforrások Bizottsága javasolja, hogy
az SZMSZ tartalmazza a képviselői fogadóórák helyét is, melyet elfogadásra javasol a Pénzügyi és Jogi
Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság is.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság ülésén nemmel szavaztam a SZMSZ módosításra a 4.§-ban foglalt
módosítások miatt. A Képviselő-testületi ülés időpontjával is problémák lehetnek, hiszen akik dolgoznak
nem fognak tudni három órára ide érni. Most is látszik, hogy négy óra van, és még mindig nem értek ide a
vidéken dolgozó kollegák. Megfontolandónak tartom, hogy korábban kezdjük az ülést. A 4.§-ban
foglaltakkal kapcsolatban módosító javaslatot teszek. Miután az érdemi vita a bizottsági üléseken folyik
javaslom, hogy azokról készüljön felvétel. Úgy vélem le lehetne adni a három bizottsági ülést és a testületi
ülést a televízióban, van rá idő. A testületi ülésen, ha a bizottságok jól előkészítették az egyes napirendi
pontokat, csak rendkívüli esetben történhet hozzászólás, illetve akkor, ha valaki indokolni kívánja nemleges
álláspontját, mint adott esetben én is.
Csutáné dr. Hámori Anikó képviselő megérkezett, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Illés Szabolcs polgármester
Megkérdeztem a könyvtárban, hogy a bizottsági ülések rögzítése milyen kapacitást igényelne? A jelenlegi
feltételekkel, egy fővel a három bizottsági ülés felvétele és leadása nem biztosított. A múlt heti bizottsági
ülések is délután négy órakor kezdődtek, és este fél 9-kor fejeződtek be. Ha minden ülést le szeretnénk adni,
semmi más nem menne a TV-ben, csak a bizottsági ülések.
Zolnai Sándor képviselő:
Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a tv felvétel lehetőséget adna a színészkedésre, ezzel sérülne a
bizottsági munka szakmaisága. A bizottsági ülés hosszabb is, mélyebben tárgyalja az előterjesztéseket, ezt
nem érdemes megtetézni azzal, hogy bizonyos esetekben egyes emberek szereplési vágyuknak itt tegyenek
eleget. Javaslom, hogy a Képviselő-testületi ülésről készüljön felvétel.
Illés Szabolcs polgármester
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló tervezetben az ülés kezdő időpontjának 15 órát
javasoltunk. A jelenleg hatályos rendeletben 16 óra szerepel, részemről nincs akadálya a 16 órai kezdésnek.
Mészáros Tamás képviselő
A bizottsági ülésen nem tudtam részt venni, Imre, Erzsébet, Beatrix, akik most is később fognak érkezni, mit
javasoltak?
Illés Szabolcs polgármester
Erzsébet tartózkodott, elmondta, hogy nem tud ide érni mindig 3 órára. Megpróbál majd, de nincs rá
lehetősége, hogy minden alkalommal pontosan érkezzen.
4 óráig tart a munkaideje, fél 5-re tud ide érni leghamarabb, tehát neki a négy óra sem megfelelő, de talán
jobb mint a három.
Mészáros Tamás képviselő
Én javasoltam, hogy kezdjük korábban az ülést, de a bizottságok jól előkészítik az anyagokat, nincsenek
éjszakába nyúló ülések, ezért megfelelő lehet a négy óra is, de ennél nem javaslom később kezdeni a
Képviselő-testületi ülést.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő megérkezett, a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
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Illés Szabolcs polgármester
Az elhangzott hozzászólások alapján nem javaslom módosítani a testületi ülés kezdetének időpontját. A
módosítást tehát a 32.§-t érintené, mely szerint a Képviselő-testület üléseiről felvétel készül, melyet a
Csákvár-Gánt Tv vágatlan formában sugároz.
A 28.§ szól a képviselői fogadóórákról, melynek módosításához érkezett kiegészít arra vonatkozóan, hogy a
képviselői fogadóórák időpontját és helyét is közzé kell tenni.
Kérem, aki a javasolt módosítások elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazatalt és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
dr. Rankl Erzsébet képviselő megérkezett, a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes.
3./ Egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdésekről
Illés Szabolcs polgármester:
Az előző Képviselő-testület hagyta ránk a csákvári I. számú háziorvosi praxisra érkezett vásárlási szándék
ügyében való döntést. A Képviselő-testület szakvéleményt kért a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási
Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetétől, illetve szakjogásztól, melyek megérkeztek, az előterjesztés
mellékletét képezik.
A bizottságok tárgyalták az előterjesztést, javasolják, hogy a Képviselő-testület januári ülésére napolja el a
döntés meghozatalát.
Mészáros Tamás képviselő
Egyet értek a döntéssel, Csákvár egészségügyi ellátása jelen pillanatban nincs veszélyben, nem annyira akut
ez a probléma. Jelenleg párhuzamosan fut a múlt heti döntés a támogatás igénylésről, annak lezárása után
kell megtárgyalni a nyitott kérdéseket.
dr. Szeredi Péter képviselő
Amint már elmondtam a bizottsági ülésen is, nem látom indokát a döntés további halasztásának. Dr. Wiesler
Ferenc augusztus 18-án adta be kérelmét, most december 16. van. Négy hónap telt el azóta. Megérkezett
mindkét vélemény, bár az egyik nem szakvélemény. Nem látok olyan indokot, ami a további 1 hónappal
történő halasztást alátámasztja. Gondolom, hogy van valami mögötte, de azt ki kellene mondani, és
megbeszélni. dr. Kovács László háziorvos több mint 3.500 embert lát el hónapok óta. Nem gondolom, hogy
ez a jó megoldás, mikor van jelentkező, akit a település lakossága ismer, 30 évig itt volt háziorvos
Korábban volt konfliktus a rendelővel kapcsolatban, de dr. Wiesler Ferenc az egészségügyi ellátás
meghatározó embere volt, ellene nem tudom milyen érvet lehet felhozni. Arra gondolok, hogy az
önkormányzat valaki mással akar szerződést kötni, vagy azért húzza az időt, hogy árprilis 1-ig ne sikerüljön
orvost találni. Aki figyeli a híreket hallhatta az egészségügyi államtitkár nyilatkozatát, hogy mekkora hiány
van háziorvosokban. Mi is küzdöttünk miután Wiesler doktor nyugdíjba ment, nem tolongtak a háziorvosok.
Lehet rosszul tudom, de nincs más jelentkező a praxis ellátására, nem látom az időhúzás okát. Javaslom,
hogy mondjuk ki, döntsük el, ne húzzuk az időt.
Mészáros Tamás képviselő
Kicsit kifejteném, hogy miért nem látom veszélyben az ellátást. Igaz, hogy dr. Kovács László háziorvos
vállán nagy a körzet, de sajnos nincs helyben az ügyelet, ebben nem kell részt venni, van felszabadult
kapacitásuk. A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete
elmondta, hogy Dr. Wiesler Ferenc részt vehet az egészségügyi ellátásban, ha bármelyik orvos a három
közül úgy látja, hogy szükséges a helyettesítése, az ő belépésének nincs akadálya, hiszen minden papírja,
végzettsége meg van hozzá.
Az ügy négy szereplőssé vált, már nem csak a MEP az önkormányzat és az orvos, hanem a független
épülettulajdonosi közösség is részt vesz benne. Most mikor esély van rá, hogy a tulajdonosi közösség
vonatkozása megoldódjon, várjuk meg az ügy végét, és tisztább viszonyok közt fogadjunk be orvost, úgy
tárgyaljunk.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Javasoltam, hogy az új tagok nézzék át a „Praxis” ügyiratot, ami sok érdekes információt tartalmaz. dr.
Kovács Lászlónak minden köszönet, de ő jelentkezett korábban, hogy ezt a két körzetet gond nélkül el tudja
látni, tehát az ő teherbíró képességében bízhatunk, amíg a rendelő sorsa el nem dől.
Zolnai Sándor képviselő:
Szeretném visszautasítani, hogy a praxis áprilisi önkormányzathoz való visszakerülésének határidejére
játszanánk. Ha az ismereteim nem csalnak, bonyolultabb, és nehezebb új praxist alapítani, mint egy régit
tovább vinni. Én erre nem játszok, ezért hangzott el, hogy a januári ülésre napolja el a kérdést a testület.
dr. Szeredi Péter képviselő
Örülök, hogy nincs ilyen szándék. Ismerjük egymást néhány éve, ezt elhiszem. De talán nem tagadja, hogy
kívülről lehet ilyen olvasata a történetnek. Ez egy tiszta válasz, ilyen értelemben megnyugodtam.
Tamás említette, hogy tiszta jogi helyzet fog teremtődni. Nem értem, miért függ össze a kettő. Ha a rendelés
színhelye a jelenlegi társasházban van, de önkormányzat tulajdonban, az önkormányzat van birtokon belül, ő
mondja meg, hol legyen a rendelés helye. Ha új orvos érkezik ide, nem fogja azt mondani, hogy máshol akar
rendelőt berendezni. Érvnek jó, hogy a jogi helyzet rendeződéséig várjunk, de nem függ össze, hogy
kezdeményezzük-e a feladatellátási szerződés megkötését vagy nem.
Az előző testület Gerstner doktornak adott szándéknyilatkozatot úgy, hogy nem volt feladatellátási szerződés
tervezet, Kovács doktorral szemben, azért, hogy tárgyalhasson a praxis tulajdonosával. Most is erről van szó,
a szándéknyilatkozat kiadása következében elkezdődik a tárgyalás, mely során vagy meg tud állapodni Dr.
Wiesler Ferenc az önkormányzattal, vagy nem. Dönteni kellene, nem halogatni. A következő ülés január
végén van, akkor már 5 hónap telik el a nyilatkozat benyújtása óta.
Illés Szabolcs polgármester
Azzal, hogy mi volt az elmúlt fél évben nem foglalkoznék. Osztom Mészáros Tamás véleményét, ha
letisztulnak a rendelő körüli tulajdonviszonyok, akkor térjünk vissza a kérdésre. Én is csak azt tudom
mondani a szerződéssel kapcsolatban, mint Sándor, és ezzel le is zárnám a vitát, felteszem szavazásra az
előterjesztett határozati javaslatot.
Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal, és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
465/2014. (XII. 16.) határozata
háziorvosi feladatellátási szerződéskötésről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi feladatellátási szerződéskötésre
vonatkozó előterjesztés megtárgyalását januári rendes ülésére napolja el.
Felkéri a hivatalt, hogy az előterjesztést készítse el.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4./ A Fazekas Emlékház üzemeltetéséről
Illés Szabolcs polgármester
A Képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalta a Fazekas Emlékház üzemeltetésével kapcsolatos
előterjesztést. Az ülésen jelen volt az üzemeltetés iránt érdeklődő Ujcz Ágnes fazekas is, aki jelezte, hogy
elektromos kemencéje működtetéséhez szüksége van három fázisú áramra, melynek kiépítése fa héten
megtörtént. Az üzemeltetési szerződésben voltak nyitott pontok, a nyitva tartás vonatkozásában, de legutóbbi
egyeztetésünk során Ágnes elmondta, hogy hajlandó rugalmasan kezelni a kérdést, vállalja a vasárnapi
nyitva tartást, de helyette egy másik szabad napot kérne a héten.
A bizottságok tárgyalták az előterjesztést, kérdezem az elnököket kívánják-e kiegészíteni az ott
elhangzottakat?
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dr. Szeredi Péter képviselő:
Nem kellett volna meghívni az ülésre Csuta urat, a Közalapítvány elnökét?
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Sajnos még nem került átvezetésre a mai napig a változás, mert a Közalapítvány már nem lehet
közalapítvány, ezt is át kell vezetni, ezzel egy időben történik az elnök személyében történő változás
átvezetése, ezért még mindig a korábbi elnök, Giesz János vezeti a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
Kuratóriumát.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő
Utána jártam a bíróságon az átvezetésnek, már bírónál van az ügy, a végzés még nincs meg, de folyamatban
van.
Illés Szabolcs polgármester
Három határozati javaslat elfogadása szükséges. Elsőként javaslom az üzemeltetési szerződés elfogadását,
melynek elfogadásával a jelentkező is egyetértett. Meghívtuk a mostani ülésre, de jelezte, hogy mivel a
bizottságok támogatták a szerződés megkötését, nem utazna ide Budapestről a döntés meghallgatása végett.
Kérem, aki egyetért a Fazekas Emlékház üzemeltetési megállapodásáról szóló határozati javaslat
előterjesztés szerinti elfogadásával, 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
466/2014. (XII. 16.) határozata
Fazekas Emlékház üzemeltetési megállapodásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Fazekas Emlékház üzemeltetési jogának átadásáról szóló
megállapodás szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá, felhatalmazva a polgármestert annak megkötésére:
MEGÁLLAPODÁS
üzemeltetési jog átadásáról
amely egyrészről létrejött Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár Szabadság tér 9. képviseli: Illés
Szabolcs polgármester) továbbiakban ÁTADÓ, úgy is, mint a Fazekas Emlékház (8083 Csákvár, Petőfi u.
8.) 1/1 tulajdoni hányadú kizárólagos tulajdonosa,
másrészről Ujcz Ágnes fazekas (állandó lakcím: 1074 Budapest Rottenbiller u. 12 fsz. 7.) továbbiakban
ÁTVEVŐ, valamint
a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., képviseli: Giesz János, a kuratórium
elnöke) mint PÁLYÁZÓ
között alulírott helyen és napon az alábbi feltétételekkel:
1. Felek előzményként rögzítik, hogy az Átadó jóváhagyásával a Pályázó a Vértes-Gerecse
Vidékfejlesztési Közösséghez benyújtott leader pályázattal fejlesztési és felújítási lehetőségre nyert
el támogatást, melynek megvalósulása után az épületre 5 év fenntartási és üzemeltetési időszakot
vállalt. A felújítás befejezését követően az Átadó a Pályázó egyetértésével 2014.júliusában
megpályáztatta a tulajdonában álló Fazekas Emlékház üzemeltetését, melynek jogát az ajánlat
tartalma alapján az Átvevő nyert el. Jelen megállapodás tárgya a Fazekas Emlékház üzemeltetési
jogának Átvevő részére történő átadása, és egyúttal a Pályázó által elnyert leader pályázat keretében
vállalt üzemeltetési és fenntartási kötelezettség biztosítása.
2. Átadó a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 304/2014. (VII.29.) számú
határozata alapján az épületen 495.000 Ft értékben felújítás történt, mely tartalmazza az udvar
elegyengetését illetve a kerítés javítási munkákat is. Mivel az Átvevő díjmentesen közreműködött a
felújítást során a burkolási és kőműves munkák elvégzésében, az ebből megtakarított összeget
Átvevő a födém 1 rétegben történő szigetelésére fordítja.
3. Átvevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan csak eredeti rendeltetésének megfelelően, történeti,
kultúrtörténeti értékeihez, jellegéhez méltó módon használható hasznosítható. Az ingatlan területén
bármilyen külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, az épület jellegét és
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megjelenését bármilyen módon érintő munkákat az Átvevő csak az Átadó jóváhagyásával, a
szükséges engedélyek beszerzését követően végezhet.
Az épületben bekövetkezett károkról, az esetleges kárveszélyről jegyzőkönyvet kell felvenni. Átadó
felel az épület üzemeltetéséből, illetve a 13.pontban megjelölt rendezvények szervezése kapcsán
bekövetkezett károk megtérítésért. A természeti erők által okozott, illetőleg egyéb vis maior károkért
az Átadó tartozik helytállni. Átadó és Pályázó kinyilvánítja, hogy Átvevőtől – az 1.pontban leírt
pályázati támogatással kapcsolatos kötelező üzemeltetési és fenntartási időszakra tekintettel –
fokozott gondosságot vár el a károk mielőbbi bejelentése, a kárveszély jelzése és a kárenyhítés
mielőbbi megkezdése terén.
Átvevő az üzemeltetési feladatok ellátásáról, az ingatlannal kapcsolatos változásokról minden év
decemberi rendes testületi ülésen tájékoztatást ad.
Átadó hozzájárul, hogy az Átvevő az üzemeltetendő ingatlan látogatási feltételeinek biztosítása
esetén Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének- Átvevő által minden év november 15ig benyújtott javaslata alapján- határozatával megállapított látogatási díjat szedjen.
Átvevő vállalja, hogy a fentiek szerint beszedett látogatási díjakat, és az e feladatokból eredő, az
összes nyitvatartási időhöz képest a múzeumi látogatással eltöltött időre vonatkozó, időarányos
kiadásokat az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadásoktól és bevételektől elkülönítetten kezeli,
azokról külön nyilvántartást vezet, évente január 31-ig elszámol Átadó felé.
Felek megállapodnak abban, hogy a 7. pont szerinti elszámolás következtében képződő pozitív
eredmény – ellenkező megállapodásig - Átvevőt illeti meg, a negatív eredmény Átvevőt terheli.

9. Átvevő ezen felül köteles az üzemeltetéssel kapcsolatos rezsi díjakat megfizetni, melyet Átadó
gazdálkodási irodája számláz minden hónap 15. napjáig. A megfizetés átutalással történik 5830003114500534-00000000 BRB Banknál vezetett bankszámlára.
10.Az Átvevő a helyiséget az alábbi nyitva tartás szerint köteles üzemeltetni:
Hétfő SZÜNNAP
Kedd
9-17 Ebédidő: 12-14
Szerda
9-17 Ebédidő: 12-14
Csütörtök
9-17 Ebédidő: 12-14
Péntek
9-17 Ebédidő: 12-14
Szombat
9-17 Ebédidő: 12-14
Vasárnap SZÜNNAP
Átvevő előzetes bejelentkezés alapján csoportok fogadását fenti nyitva tartási időn túl is vállalja.
Átvevő kijelenti, hogy minden év januárban szabadság miatt zárva tart, ezt Átvevő elfogadja.
11.Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési feladatokon túl Átvevő jogosult az üzemeltetés
tárgyát képező ingatlant turisztikai bemutatók megtartására, időszaki kiállítások szervezésére, és
egyéb kulturális célra igénybe venni.
12.Átvevő jogosult Átadó hozzájárulásával az ingatlan területén saját költségén információs pontot és
helyi termékeket árusító helyiséget kialakítani, az ebből származó bevétellel Átvevő rendelkezik. A
jogosultság megszűnésével előre meghatározott időben Átvevő azon ingóságokat melyeket az üzlet
kialakítása érdekében felszerelt az épület állagának sérelme nélkül elviheti.
13.Felek kijelentik, hogy Átvevő az üzemeltetett ingatlanon történő saját kezdeményezésű
rendezvények megszervezéséből, lebonyolításából, eredő minden kárért illetve állagromlásért
felelősséggel tartozik, azokat Átadóval közösen lefolytatott bejárás után készült jegyzőkönyv
alapján saját költségén megtéríti, a kárelhárítási munkákat elvégzi, vagy elvégezteti.
14.Jelenleg a kiállító helyhez tartozó gyűjteményi anyag, amely az Átadó tulajdonát képezi, -és jelen
szerződés mellékleteként leltári nyilvántartásba vett tárgyakat tartalmazza- továbbra is Átadó
tulajdonában marad.
15.Az üzemeltetés tárgyát képező kiállítóhely működési engedélyével kapcsolatos adminisztrációs
kötelezettségek Átadót terhelik.
16.Az átadó által kijelölt kapcsolattartó személy Illés Szabolcs polgármester (tel.: +36/22/582310, email: polgarmester@csakvar.hu ), az Átvevő részéről a kapcsolattartó személy Ujcz Ágnes (tel.:
+36/30/527-3970, e-mail: ujczagi@gmail.com)
17.Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, 30 nap felmondási határidővel a hónap utolsó
napjára jogosultak felmondani.
18.Fentieken felül bármelyik fél jogosult a szerződést írásban felmondani a másik fél súlyos szerződés
szegése esetén.
19.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013.évi V.tv. (új Ptk.) rendelkezései az
irányadóak.
20.A megállapodó felek a megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
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Csákvár, 2014. …..….
Illés Szabolcs
polgármester
Csákvár Város Önkormányzata
Átadó

Ujcz Ágnes
fazekas
Átvevő
Giesz János
kuratórium elnöke
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
Pályázó

Határidő: 2014. december 15.
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki a Fazekas Emlékház MVH ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételével egyetért,
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
467/2014. (XII. 16.) határozata
A Fazekas Emlékház MVH ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztató
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fazekas Emlékház MVH ellenőrzésével kapcsolatos
tájékoztatót megismerte, azt tudomásul veszi.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Illés Szabolcs polgármester:
Az imént elfogadtuk a Fazekas Emlékház üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, melynek mellékletét
képezi az átadás átvételi jegyzőkönyv is.
A határozati javaslat szerint a Képviselő-testület elfogadja a Fazekas Emlékházzal kapcsolatos beszámolót,
és felkéri a jegyzőt a megállapodás, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítésére.
Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 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
468/2014. (XII. 16.) határozata
Beszámoló a két ülés között végzett feladatokról a Fazekas Emlékház vonatkozásában
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Fazekas Emlékházzal kapcsolatos beszámolót.
Felhívja a jegyzőt, hogy a megállapodás mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvet a hivatal készítse el
legkésőbb a szerződés aláírásáig, és az képezze a megállapodás mellékletét.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. december
5./Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőri jelentésének kiegészítéséről
Illés Szabolcs polgármester
Kissné Leviczky Éva belső ellenőr 2014 szeptemberében vizsgálta azt, hogy az önkormányzat által
céljelleggel működési célra átadott pénzeszközöket és támogatásokat a támogatottak meghatározott célokra,
bizonylatokkal alátámasztva használták-e fel. A belső ellenőri jelentést a képviselő-testület csak részben
fogadta el, és felhívta a belső ellenőrt a jelentés kiegészítésére, melynek a belső ellenőr eleget tett.

9

A jelentés alapján került sor külön előterjesztésben az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet-tervezet
elkészítésére. A belső ellenőr intézkedési terv elkészítését nem tartotta szükségesnek, a jelentés csak
javaslatokat tartalmazott.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság, és 5 igen szavazattal, javasolja a Képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
Mészáros Tamás képviselő
A mellékletekből kiderül, hogy a hivatal és a belső ellenőr között szakmai vita alakult ki arra vonatkozóan,
hogy az eredetileg beadott jelentés megfelel-e a jogszabályoknak.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Pontosításra került a nézeteltérés. A belső ellenőr által megállapítottak nem igényelték intézkedési terv
készítését, és sikerült kompromisszumos megoldást találnunk. Az ellenőr által megvizsgált megállapodás
szerint az orvosi ügyelet kapcsán átadott pénzeszközökről van szó, melyekről el kellene számoltatni az
orvosokat. Azonban ez nem lehetséges, hiszen olyan lenne, mintha valakit a munkabérével számoltatnánk el.
A megállapítást egy korábbi szerződés vizsgálata kapcsán tették az ellenőrök, de ez a szerződés már nem él,
és hasonló szerződésünk sincs már.
A belső ellenőri jelentésben foglaltak kapcsán született a következő pontban tárgyalásra kerülő
önkormányzati támogatásokról szóló rendelet tervezet, mely szerint a Képviselő-testület keretösszeget
határozat meg, melyet megpályáztat, és ezzel a módszerrel egyértelmű, és jogszabályoknak megfelelő lesz az
államháztartáson belülre, és kívülre adott támogatás.
Mészáros Tamás képviselő
Mivel jelenleg nincs már praxistámogatás, el tudom fogadni a határozati javaslatot. A 20 évvel ezelőtti
szerződés szerint, ha a praxistámogatás nélkül nem tudják ellátni a feladatot, addig van létjogosultsága a
támogatásnak, azonban erre az elmúlt 20 évben nem volt példa.
Illés Szabolcs polgármester:
Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a belső ellenőri jelentés kiegészítésének
elfogadásával, 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
469/2014. (XII. 16.) határozata
belső ellenőrzési jelentés kiegészítésének elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőr által a céljelleggel működési célra
juttatott pénzeszközök felhasználásának szabályosságára vonatkozó kiegészített jelentés tartalmát
megismerte, és azt elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
6./ Önkormányzati támogatásról szóló rendelet-tervezetről
Illés Szabolcs polgármester:
Jegyző asszony az előző napirendi pont kapcsán utalt az előterjesztés elkészítésének körülményeire, átadom
a szót.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
A rendelet tervezetet a belső ellenőrök javaslatára készítettük el. Megalapozott, hogy legyen az
önkormányzatnak ilyen rendelete, melyet elfogadás előtt társadalmi véleményeztetésre kell bocsátani.
A rendelet tervezet szabályozza, hogy a Képviselő-testületnek minden év elején meg kell pályáztatni egy
keretet, amire egész évben számíthatnak a kérelmezők, akik igényt nyújthatnak be a testülethez, és a testület
lehetőség szerint támogatja őket. A támogatott összeggel minden esetben el kell számolni.
A társadalmi véleményeztetést követően ismét a Képviselő-testület elé terjesszük a tervezetet, az érkezett
lakossági véleményekkel együtt.
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Illés Szabolcs polgármester:
A határozati javaslat tartalmazza az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet társadalmi
véleményeztetésre utalását, mely folyamat lebonyolítására a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt.
Kérem, aki a rendelet tervezet társadalmi véleményeztetésre bocsátásával, ezzel a határozati javaslat
elfogadásával egyetért, 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
470/2014. XII.16.) határozata
az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet társadalmi véleményeztetéséről

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 376/ 2014.(X.07.) határozata
alapján kiegészített belső ellenőri jelentést, az abban foglaltakkal egyetért. A támogatásokra
vonatkozó egységes szerződéskötési gyakorlat kialakítása érdekében az önkormányzati támogatásokról szóló
rendeletet tervezetet társadalmi véleményeztetésre utalja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos eljárást bonyolítsa le.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: jegyző
7./ Információbiztonsági feladatok megvalósításáról
Illés Szabolcs polgármester
„Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról” szóló 2013 évi L. törvény
és a végrehajtására kiadott „ a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az
információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
szakhatósági eljárásáról” szóló 301/2013. (VII.29.) Korm. rendelet
- hatálya kiterjed a helyi- és nemzetiségi önkormányzatokra is.
Az elektronikai információs rendszereket biztonsági osztályba kell sorolni, a besorolást 3 évente felül kell
vizsgálni. El kell fogadni az informatikai biztonsági szabályzatot és ezt, valamint az információs rendszer
biztonságáért felelő személy adatait, elérhetőségét meg kell küldeni a Nemzeti Elektronikus
Információbiztonsági Hivatalnak.
Az információ biztonsági szabályzatot a képviselő-testület a 102 /2014. (IV.08.) sz. határozatával elfogadta.
A szabályzat 2014. április 15-én lépett hatályba.
Az elektronikai biztonsági osztályba sorolás elektronikus úton 2014. június 19-én megtörtént.
A törvény 7.§ (2) bekezdése alapján 1-től 5-ig kell az adott szervezetet besorolni. A 2.§ (1) bekezdés k)
pontja és a 9.§ ( 2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati hivatalt a 2. biztonsági osztályba kell
besorolni. A jelenlegi eszközellátottság mellett csak az 1. kategóriába sorolásra volt lehetőség.
A 2. szint eléréséhez feltétlenül szükséges egy szerver beszerzése, amelynek várható költségvonzata
hozzávetőleg 200.000.-Ft. Jelen pillanatban a Hivatal információbiztonsági háttere nem megoldott,
szükséges az átvilágítás, melyre ajánlatokat kell bekérni. Erre kérem a testület felhatalmazását.
Az előterjesztést tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság, átadom a szót a
Településfejlesztési Bizottság elnökének.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal támogatta, hogy a polgármester kérjen legalább három
árajánlatot és tegyen javaslatot a testületnek a megfelelő cég kiválasztására.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő
Bizottsági ülésen javaslatot tettem arra, hogy keressük meg ajánlatkéréssel Marton László csákvári
vállalkozót is, aki foglalkozik ilyen tevékenységgel.
Illés Szabolcs polgármester:
A megkeresés megtörtént, a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén elhangzott, hogy
egyik önkormányzat sem rendelkezik a szükséges feltételekkel, felmerült a lehetőség, hogy célszerűbb lenne
közösen felkérni egy szakértőt.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Javaslom a határozati javaslat kiegészítését az elhangzottaknak megfelelően azzal, hogy amennyiben a
Csákvári Önkormányzati Társulás közös pályáztatás keretében kívánja ellátni a feladatot, a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester a kezdeményezéshez történő csatlakozásra.
Illés Szabolcs polgármester:
Egyetértek az kiegészítési javaslattal. Kérem, aki a kiegészített határozati javaslat elfogadásával egyetért,
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
471/2014. (XII. 16.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal informatikai biztonsági feladatainak megvalósításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal teljes körű
információbiztonsági rendszerének kiépítése, annak karbantartása és ellenőrzése céljából felhatalmazza a
polgármestert, hogy az e feladat megoldására alkalmas cégektől kérjen be legalább három árajánlatot és
tegyen javaslatot a képviselő-testületnek a megfelelő cég kiválasztására.
Felhatalmazza a polgármestert a Csákvári Önkormányzati Társulás közös feladatellátásáról szóló tárgyalásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Petőfi- Gánti utcák csapadékvíz elvezetéséről
Illés Szabolcs polgármester
Több évtizede visszatérő probléma a Petőfi és Gánti utcák vízelvezetési hiányossága. A csapadékvíz elvezető
árkok részben betemetésre kerültek, illetve egyes utcaszakaszon a burkolt utak kialakításakor nem lettek
kiépítve. Jelentős mennyiségű csapadék esetén az úton lefolyó víz lakóingatlanokat szokott elönteni. A
korábbi Képviselő-testületek is igyekeztek ezzel a problémával foglalkozni. A probléma megoldására 2004.
évben tanulmányterv készült, mely azonban nem elégséges a kivitelezéshez.
A következő évtől kezdve pályázati lehetőségek nyílnak meg, melyek kapcsán lehetőségünk lenne a
csapadékvíz elvezetés problémáját orvosolni. Kész engedélyes tervekkel kell rendelkezni, ezért javaslat,
hogy keressünk vállalkozót, aki az előterjesztésben javasolt területekre készít engedélyes tervet, melyet ha
szükség lesz rá, azonnal be tudunk nyújtani.
Az előterjesztést tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság, átadom a szót.
Zolnai Sándor képviselő
A bizottságok javasolják a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy
a Petőfi-Gánti utcákhoz csatlakozó utcák csapadékvíz elvezetésének megtervezését is kérje. Javasoljuk
továbbá, hogy a Hivatal az árajánlatok mellé szerződéstervezetet is kérjen, melyben kerüljön
meghatározásra, hogy az engedélyezési és kivitelezési terveket folyamatos terv szolgáltatással és fizetéssel
kérjük.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Javaslom, hogy a négy levezető árok felkutatását is végezze el a hivatal. Ezeket az árkokat még az Esterházy
család építette ki, és nagy mértékben csökkentették a problémákat. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy van
olyan rész, amit kimértek, beszántásra került, de a település érdekében rendezni kellene ezeket az árkokat.
Illés Szabolcs polgármester:
Javaslom, hogy a felmérés keretében a településen lévő többi árkot is vizsgáljuk meg, mely nagy mennyiségű
víz elvezetésére került kiépítésre.
Ezt nem javaslom határozatban rögzíteni, külön feladatként kérem meghatározni.
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Zolnai Sándor képviselő:
Határozatban döntünk arról, hogy készüljön vízrendezési terv. Javaslom, hogy a hivatal hívja fel a tervező
figyelmét, - bár a víz folyását figyelve fel fogják tárni, hogy logikus ott kivezeti a vízmennyiséget, - hogy
korábban volt 4 fő árok, melyek visszaállítása célszerű lenne. Ez megkönnyítené a tervezést.
Illés Szabolcs polgármester:
Amennyiben több hozzászólás, javaslat nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával,
kézfeltartással jelezze:
A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
472/2014. (XII. 16.) határozata
Petőfi, Gánti utcák csapadékvíz elvezetéséről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi– Gánti utcák, valamint a hozzájuk csatlakozó
utcák csapadékvíz elvezetés rendszerének megterveztetését határozza el. Felkéri a Hivatalt, hogy az
engedélyezési és kivitelezési tervek elkészíttetésére kérjen be legalább három árajánlatot, és
szerződéstervezetet. A beérkező árajánlatokat a képviselő testület februári ülésén kiértékeli, kiválasztja a
tervezőt.
Határidő: február 28.
Felelős: jegyző
9./ Kossuth és Dózsa utcai buszvárók állapotáról
Illés Szabolcs polgármester:
Több éve gondot okoz, és lakossági bejelentések is érkeznek a régi buszmegállókra, ahol a plexi lemez
berepedezett, betört, és az esős időszak közeledtével beáznak a váróhelyiségek. Kérjük a Képviselőtestületet, hogy hatalmazza fel a hivatalt a buszmegállók javítására vonatkozóan árajánlat kérésére.
Alumínium lemezből a megállók javítása 50.000 forintba kerülne. A Kossuth utcai váró esetében további
probléma, hogy nincs világítás, és szemetes sem. Egy szemetes 30.000 forinttól kapható, melyet fel tudnánk
szerelni. A világítás megoldásának felméréséhez EON-os szakértő bevonása szükséges.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
Zolnai Sándor képviselő:
Javaslom, hogy a kialakítás szükségességének felmérésével kérjünk állásfoglalást a közútkezelőtől. A közút
mellett található buszvárók javítása, esetlegesen új váró építése kapcsán, szükséges lehet az engedélyük.
Illés Szabolcs polgármester:
A bizottsági ülésen csak a meglévő buszvárók felújításáról volt szó, új építéséről nem.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő
A határozat két dolgot tartalmaz. Az egyik része, hogy a településen található négy buszváró állapotát kell
felmérni, illetve váróhely kialakítás szükségességének felmérését. Az egyik a meglévő, megrongálódott
várók javítására vonatkozik, a másik pedig hogy mérjük fel, egyáltalán hova lenne szükséges buszvárót
kialakítani. Javaslom a határozat bizottsági összefoglalóban szereplő változatának módosítás nélküli
elfogadását.
Zolnai Sándor képviselő
A határozati javaslat utolsó mondata szerint a jegyző a következő testületi ülésre terjessze elő a felújítás
költségeit. Ezt úgy tudja megtenni, ha kikéri a közútkezelő véleményét. El tudom fogadni ez eredeti
javaslatot, de véleményem szerint ez megkönnyítené a munkát.
Fehér Imre képviselő megérkezett, a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.
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Illés Szabolcs polgármester
A bizottságok által javasolt kiegészítés szerinti határozati javaslatot tenném fel szavazásra, mely szerint
„Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kossuth és Dózsa utcai buszvárók
állapotáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a jegyző mérje fel, hogy mennyibe kerülne a Kossuth
utcában kiépíteni a közvilágítást, ezen felül pedig haladéktalanul gondoskodjon egy szemetes kihelyezéséről.
Felkéri továbbá, hogy a településen található 4 db buszváró állapotát, illetve a buszmegállókban váróhelyiség
kialakításának szükségességét is mérje fel, és a következő testületi ülésre tegyen javaslatot a felújítás
lehetőségeiről valamit azok költségéről.”
Kérem, aki az elfogadással egyetért, 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
473/2014. (XII. 16.) határozata
Kossuth utcai és Dózsa György utcai buszvárók állapotáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kossuth és Dózsa utcai buszvárók
állapotáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a jegyző mérje fel, hogy mennyibe kerülne a Kossuth
utcában kiépíteni a közvilágítást, ezen felül pedig haladéktalanul gondoskodjon egy szemetes kihelyezéséről.
Felkéri továbbá, hogy a településen található 4 db buszváró állapotát, illetve a buszmegállókban váróhelyiség
kialakításának szükségességét is mérje fel, és a következő testületi ülésre tegyen javaslatot a felújítás
lehetőségeiről valamit azok költségéről.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. januári rendes ülésre
10./ Rendészeti Kerekasztalba való delegálásról, a Kerekasztal ingyenes garázshasználatáról
Illés Szabolcs polgármester
A Csákvári Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2009. (VI. 30.) határozatával a település
közbiztonságának biztosításában való közreműködés feladata ellátásához kapcsolódóan Rendészeti
Kerekasztalt hozott. létre. A Rendészeti Kerekasztal minden évben beszámol a tevékenységéről a képviselőtestületnek a rendvédelmi szervek .beszámolójához kapcsolódóan. A beszámolókból kitűnik, hogy
tényfeltáró, figyelemfelhívó, szervező munkájukra a továbbiakban is szükség van.
A Rendészeti Kerekasztal alakuló ülését a polgármester hívta össze, az alakuló ülésen megválasztották az
elnököt, Setét Vilmos személyében.
A képviselő-testülettel való szorosabb együttműködés céljából, - tekintettel arra, hogy az elnök már nem
képviselő, javaslom a szavazati joggal rendelkezők sorát kibővíteni a képviselő-testület által delegált taggal.
Javaslom, hogy a képviselő-testület Knausz Imre alpolgármester urat delegálja a Rendészeti Kerekasztal
szavazati joggal rendelkező tagjai közé.
A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót.
Zolnai Sándor képviselő
A bizottságok javasolják a határozati javaslat elfogadását.
Knausz Imre alpolgármester:
Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet, kérem a szavazásból történő kizárásomat.
érintett vagyok, szeretném bejelenteni.
Illés Szabolcs polgármester
Kérem, aki egyetért Knausz Imre alpolgármester szavazásból történő kizárásával, 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
474/2014. (XII. 16.) határozata
képviselő szavazásból történő kizárásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Knausz Imre alpolgármestert személyes érintettség miatt
kizárja a Rendészeti Kerekasztalba való delegálásról szóló szavazásból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Rendészeti Kerekasztal szavazati joggal rendelkező
tagjainak sorába Knausz Imre alpolgármester delegálja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
475/2014. (XII. 16.) határozata
Rendészeti Kerekasztalba való delegálásról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2009. (VI. 30.) határozatával létrehozott
Rendészeti Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjainak sorát kiegészíti a következővel:
- a képviselő-testület által delegált tag.
A Képviselő-testület által delegált tag: Knausz Imre alpolgármester.
Ezen delegálás visszavonásig, de legkésőbb a következő általános önkormányzati választásig érvényes.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Az előterjesztés második része a Bagóház udvarán található garázs használatáról szól. A garázs használatát
korábban is térítésmentesen biztosította az önkormányzat a Rendészeti Kerekasztal részére raktározás
céljából. Ennek biztosítását kéri továbbra is a Kerekasztal. A bizottságok támogatták a határozati javaslat
elfogadását, a garázs további térítésmentes használatának biztosítását.
Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával,
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-testülete
476/2014. (XII. 16.) határozata
a Rendészeti Kerekasztal ingyenes garázshasználatáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabadság tér 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú
un. Bagóház udvarában lévő garázs raktározás célú ingyenes használatát továbbra is biztosítja a Rendészeti
Kerekasztal számára.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
11./ Bagóház egyik termének ingyenes használatára irányuló kérelemről
Illés Szabolcs polgármester
2011-ben önkormányzati kezdeményezésre alakult egy Kreatív Műhely elnevezésű szakkör, melynek tagjai
kéthetente a Bagóházban gyűltek össze, és ott tartották foglalkozásiakat. Abban az időben térítés mentesen
vehették igénybe az épületet. A szakkörön készített anyagokból kiállítás is készült. A szakkörbe tömörülők
azzal a kéréssel fordulnak a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a továbbiakban is ingyenesen használhassák
a helyiséget hetente egy alkalommal szombatonként 14-18 óra között. Ezen felül kérésük még, hogy mivel a
tagok száma 3 főre csökkent, így az önkormányzat segítsen ezt a lehetőséget propagálni a lakosság körében.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót.
Fehér Imre képviselő
A bizottság támogatta az ingyenes használat biztosítását, a határozati javaslat elfogadását.
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Zolnai Sándor képviselő:
Telefonáltam, mikor ezt a napirendi pontot tárgyalta a bizottság, de nem lenne jobb esetleg az iskolában
termet biztosítani részükre? Az épület mindig fűtve van, a termek berendezettek. Ha a kérelemben ezt kérték,
nem ellenzem, de gyakorlatiasabb egy fűtött teremben tartani egy szakkört.
Csutáné dr. Hámori Anikó képviselő:
A kérelmező pedagógus, ez a része vélhetően fel lett tárva.
Illés Szabolcs polgármester
Amennyiben más javaslat, hozzászólás nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását a kérelemben foglalt
Bagóház egyik termének térítésmentes használatát heti egy alkalommal. 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
477/2014. (XII.16.) határozata
Kreatív Műhely kézműves szakkör kérelméről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Kreatív Műhely hetente egy
alkalommal térítés mentesen használhatja a Bagóház egyik termét. Hozzájárul ahhoz, hogy a szakkör
tevékenysége népszerűsítése érdekében Csákvár Város honlapján, illetve facebook-oldalán hirdetését
megjelentethesse.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014.december 31.
12./ Javaslattétel Fejér megyei kitüntető címekre
Illés Szabolcs polgármester
Dr. Molnár Krisztián levélben kereste meg a hivatalt, azzal, hogy lehetőség van javaslatot tenni a 2015.
évben kiosztásra kerülő megyei kitüntető címekre. Az együttes bizottsági ülésen tárgyalták a bizottságok az
előterjesztést, és a határozati javaslat elfogadását javasolták. A határozati javaslat szerint a honlapon és az
önkormányzat facebook oldalán megjelenítjük a felhívást, a javaslatokat pedig december 31-ig várjuk,
melyeket a Képviselő-testület január 13-i ülésén tárgyal meg.
Fehér Imre képviselő:
A csákvári díjazottakról nincs esetleg listánk? Nem egyértelmű, hogy kinek van csákvári kötődése.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Utána nézünk.
Illés Szabolcs polgármester
Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki egyetért,
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
478/2014.(XII. 16.) határozata
megyei kitüntető címekről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér megyei kitüntető címre tehető javaslattételről
szóló tájékoztatót megismerte, azt tudomásul veszi. A kitüntető címre javaslattételi lehetőséget a honlapján
megjeleníti, javaslatát a január 13-i - ülésén határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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13./ Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról
Illés Szabolcs polgármester:
Felcsút Község jegyzője, dr. Sisa András írásban jelezte a település csatlakozási szándékát a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2014.december 3-án
tartott ülésén döntött arról, hogy elfogadja Felcsút csatlakozási szándékát a Társuláshoz. Ennek értelmében
minden tagönkormányzat Képviselő-testületének meg kell hozni a támogató jellegű határozatát. Kérem a
testületet döntsön a csatlakozási szándékról.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolja a határozati javaslat elfogadását, a
Képviselő-testület hozzájárulását Felcsút Község csatlakozásához.
Illés Szabolcs polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával,
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
479/2014.(XII.16.) határozata
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 47. § (2) bekezdése, 89. § (1) (2) bekezdése, továbbá a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján –
minősített többségü határozatával- hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község Önkormányzata az előírt hat
hónapos időköz leteltét követően és a KEOP Irányító hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában
tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat megküldésével a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást értesítse.
Határidő: 2015.január 31.
Felelős: polgármester
14./ Ruhagyűjtő konténerek üzemeltetéséről
Illés Szabolcs polgármester:
Településünkön a 4 db szelektív gyűjtősziget mellett kihelyezésre kerültek két üzemeltető tulajdonában lévő
ruhagyűjtő konténerek.
A lakosság részéről egyenlőre van rá igény, miután a megtelt konténerek kiürítése miatt többször is
jeleznünk kellett mindkét üzemeltetőnek. A konténerek aljzatának térköves kialakításától eltekintett az előző
testület, azonban a közterület használatához, csak fél éves időtartamra járult hozzá. A hozzájárulását azzal a
feltétellel adta meg, hogy üzemeltetők kiépítenek egy szilárd burkolatot a konténerek alatt, amennyiben meg
kívánják hosszabbítani a közterület használatát. A Textrade Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz a 4
db ruhagyűjtő konténer további 1 év időtartamú kihelyezésének engedélyezése ügyében. A vállalkozás a
megállapított díjat megfizette, a konténerek használata során környezetükben szemét nem keletkezett, panasz
nem érkezett az önkormányzathoz.
Üzemeltető a konténerek környezetének tisztán tartását továbbra is vállalja.
Az SAA Trading Clothes Kft. arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az általa üzemeltetett, és
kihelyezett konténerek konstrukciós hiba miatt beáztak és esztétikailag is hibásak. Egyenlőre elszállították
őket.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót.
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Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság két javaslatot fogalmazott meg, az egyik hogy kötelezzük a szolgáltatót szilárd
aljzatburkolat kiépítésére a meglévő aljzathoz illeszkedve, a másik pedig, hogy a konténereket ürítsék
gyakrabban, mert rontják a településképet.
Illés Szabolcs polgármester:
Amennyiben más hozzászólás, javaslat nincs, kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Jogi Bizottság által javasolt
kiegészítések szerint a határozati javaslat elfogadásával, 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
480/2014.(XII. 16) határozata
Ruhagyűjtő konténerek üzemeltetéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TEXTRADE Kft. (Iszkaszentgyörgy, Városkapu
Üzletház 622/1 hrsz.) részére hozzájárul 2014.december 1-től 4 db ruhagyűjtő konténer kihelyezésének
további meghosszabbításához 1 éves időtartamra azzal a feltétellel, hogy üzemeltető a konténerek
környezetét rendszeresen tisztán tartja, és az összegyűjtött ruhákat rendszeresen kiüríti.
A meghosszabbítás feltétele még szilárd aljzatburkolat kiépítése a konténer alatti alapterületen, a meglévő
aljzathoz illeszkedve, melynek költségei a közterület használati díj megfizetésekor beszámításra kerülnek.
A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat megküldésével az üzemeltetőt értesítse.
Határidő: 2014.december 31.
Felelős: polgármester
dr. Zsigmond László háziorvos megérkezett az ülésre.
15./ Dr. Zsigmond László háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződéséről
Illés Szabolcs polgármester:
Ez év első felében háziorvosi praxis és így háziorvosi körzet összevonása történt a csákvári III. és a Gánt-i
háziorvosi körzetre vonatkozóan Gánt község gesztorságával. Csákvár Város Képviselő-testülete a
223/2014.(VI.12.) számú határozatával fogadta el a Gánt-Csákvár III. háziorvosi körzetre dr. Zsigmond
László háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést.
A csákvári székhelyű orvosi ügyelet megszűnését követően Gánt a székesfehérvári orvosi ügyelethez
csatlakozva oldja meg a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást.
Ebben az ügyeleti ellátásban Gánt község háziorvosának feladatot nem kellett vállalnia, azonban 2015.
február 1-jétől csak úgy biztosítják a településen az ügyeleti ellátást, ha a település háziorvosa is részt vesz
az ügyeletadásban havi legalább 24 órával. Mivel a gánti háziorvos a csákvári III. háziorvosi körzet ellátását
is biztosítja, a feladat-ellátási szerződés módosítását Csákvár Város Képviselő-testületének is el kell
fogadnia.
A feladat-ellátási szerződés 10. pontja jelenleg: „Megbízott nem köteles részt venni az orvosi ügyeleti
ellátásban.”, helyett a következő 10./ pont kerülne: „10) Megbízott havi 24 órában köteles részt venni az
orvosi ügyeleti ellátásban.”
dr. Zsigmond László háziorvos:
Mennyiben különbözik a jogi státusza a Székesfehérvár környéki ügyeleti ellátónak a Bicskeihez képest?
Ismereteim szerint úgynevezett kiszervezett ügyelet van, amit nem az önkormányzatok teljesítenek, a
megbízott köteles gondoskodni az ügyeletről. A kérdés az, hogy kötelezhető vagyok-e ügyeleti szolgáltatás
nyújtására?
A munkaidőm reggel 7 órától este 6 óráig tart, az ügyelet pedig délután 4 órától reggel 6 óráig tart, így
kivitelezhetetlen, hogy részt vegyek az ügyeleti ellátásban, de ha kötelezhető vagyok, nincs mit tenni.
Knausz Imre alpolgármester:
Székesfehérvár környékén egyesületet hoztak létre, ők látják el az ügyeletet.
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Illés Szabolcs polgármester:
Amíg Gánt ehhez az egyesülethez tartozik addig igen. Úgy értesültem, hogy szeretnének kilépni, amint lehet,
de ahhoz, hogy január 1-től ne szűnjön meg az ügyeleti ellátás ahhoz szükséges módosítani a feladatellátási
szerződését.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő
Annak idején komoly számítást igényelt, hogy a 60 órába beleférjen Zsigmond doktor rendelési ideje. Úgy
tudom, hogy 60 óra fölött nem is vállalhat tevékenységet. A tevékenységbe nem csak a Csákvár-Gánt körzet
ellátása, hanem egyéb szerződéses kötelezettségvállalás is beletartozik, erre a Fejér Megyei Kormányhivatal
Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Intézete figyelmeztetett minket.
A szerződés módosításban javaslom pontosítani a dátumot, és az aláírókat, esetleg beépíteni egy olyan
mondatot, hogy az önkormányzatot képviselte 2014 október 12-ig Katonáné dr. Venguszt Beatrix, 2014.
október 12-től Illés Szabolcs polgármester.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Ebben a szerződésben Gánt a gesztor, ők azok akik minden jogi körbejárást megtettek, és ők az érintettek. A
gánti polgármester asszony kérte, hogy a 10. pontot módosítsa a testület, mert neki ezt vinni kell
Székesfehérvárra. Ők a befogadó település, kérés volt, hogy a doktor úr vegyen részt az ügyeletben havi 24
órában. Kérdés, hogy az OEP ehhez mit fog szólni, de polgármester asszony elmondta, hogy tőle ezt kérik,
teljesítenie kell. Mostani információkból nem tűnik ki, hogy az ügyeletet hogyan fogja tudni ellátni, de úgy
tudom, hogy Ön is egyeztetett polgármester asszonnyal.
dr. Zsigmond László háziorvos:
Gánt azt mondta, hogy ki kell lépniük a központi ügyeletből. Úgy tudom a jövő első félévének ügyeleti
beosztása már megvan Székesfehérváron nélkülem, nem válik ez a része okafogyottá?
Illés Szabolcs polgármester:
Hivatalos megkeresés nem érkezett az ügyeleti szolgáltatótól. Kértem, ha komoly a szándékuk egyeztessük a
részleteket, a bicskei ügyelet közbeszerezteti Csákvár, Bodmér, Vértesboglár település csatlakozását.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Júliusban új közbeszerzési eljárást kell kiírni a Bicske és környéke települések ügyeleti ellátására, mert
akkorra jár le a jelenlegi szolgáltatóval kötött szerződés. Annak idején még Kovács alpolgármester úr
forszírozta, hogy sokba kerül az ügyelet és különböző alternatív megoldásokat keresett, többek között
Oroszlány is adott ajánlatot, de ők ugyanilyen drágán biztosították volna az ellátást.
Mivel a Csákvár III – Gánt körzet közös, ezért szükséges Csákvárnak is döntenie a feladatellátási szerződés
módosításától.
dr. Szeredi Péter képviselő
Át tudták tekinteni a gánti kollegák az ügyeleti elszámolást, és tudtak dönteni az ügyben?
Tóth Jánosné címzetes főjegyző
Ma tárgyalja a testület, vélhetően elfogadja.
Illés Szabolcs polgármester:
Ha nem fizetnek, január 1-től él az inkasszó lehetősége, de várhatóan elfogadják az elszámolást, és utalják a
megfelelő összeget.
Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, javaslom az előterjesztett feladatellátási szerződés
módosításának elfogadását.
Zsigmond doktornak köszönjük, hogy részt vett az ülésen. Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával
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
481/2014. (XII.16.) határozata
Dr. Zsigmond László háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés I. sz. módosításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Zsigmond László háziorvossal kötött, 2014.
augusztus 1-jétől hatályos feladat-ellátási szerződést 2015. február 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
A feladat-ellátási szerződés 10) pontja helyébe a következő 10) pont kerül: „10) Megbízott havi 24 órában
köteles részt venni az orvosi ügyeleti ellátásban.”
Az I. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt, 2015. február 1-től hatályos feladat-ellátási szerződést e
határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1. sz.melléket
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
BEVEZETŐ RÉSZ
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről szóló 5/2014. (VI. 16.)
önkormányzati rendelete és Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetekről
szóló 12/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelete alapján egy háziorvosi körzetet hoznak létre Gánt község
teljes közigazgatási területének és Csákvár város korábbi III. számú háziorvosi körzetének egyesítésével.
A háziorvosi körzet székhelye Gánt, Hegyalja u. 67. szám alatti háziorvosi rendelő, mint gesztorrendelő. Az
egyesített háziorvosi körzet megnevezése: Gánt-Csákvár III., gesztora Gánt Község Önkormányzata.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
A feladat-ellátási szerződés egyrészről létrejött Gánt Község Önkormányzata (székhelye: 8082 Gánt,
Hegyalja utca 25., adószáma: 15362247-2-07, KSH szám: 15362247-8411-321-07, képviseli: Spergelné
Rádl Ibolya polgármester),
valamint Csákvár Város Önkormányzata (székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., adószáma:
15727055-2-07, KSH szám:15727055-8411-321-07, képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester, 2014. október 12-ét követően Illés Szabolcs polgármester.)
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervek, mint Megbízók – továbbiakban: Megbízók-,
másrészről a „Zsigmond és Zsigmond” Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja u.
67., KSH statisztikai számjele: 22075934-8621-212-07, adószáma: 22075934-1-07, orvosi pecsét száma:
49880, képviseli: dr. Zsigmond László) egészségügyi szolgáltató, mint Megbízott – továbbiakban:
Megbízott -,
jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együtt: Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:
1)

Szerződő felek rögzítik, hogy Gánt Község Önkormányzata és Megbízott 2012. december 3. napján
kelt, 2013. január 1. napjától határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötöttek a házi gyermek- és
házi felnőttorvosi szolgálat működtetésére, melyet – a módosításaival együtt – közös megegyezéssel
2014. július 31. napjával megszüntetnek, tekintettel arra, hogy 2014. augusztus 1-jei hatállyal Csákvár
Város Önkormányzatával közösen - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §ában foglalt követelményeknek megfelelő - új feladat-ellátási szerződést kötnek egymással.

2)

Megbízott kijelenti, hogy a háziorvosi körzetek egyesítése miatt kártalanításra, kártérítésre sem jelen
szerződés megkötésekor, sem a későbbiekben nem tart igényt.

3)

Megbízott nem jogosult kártalanításra, kártérítésre,
megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
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4)

Megbízók az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában foglaltak alapján az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) bekezdés a), c) és e)
pontjában, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 4. § (4) – (5) bekezdésben meghatározott vegyes háziorvosi körzet (háziorvosi és
házi gyermekorvosi feladatok) ellátásával jelen feladat-ellátási szerződésben (továbbiakban:
szerződés) Gánt község teljes közigazgatási területére (Gánt, Gánt-Bányatelep, Kőhányás,
Vérteskozma), valamint Csákvár Város volt III. számú háziorvosi körzetében (a megállapodás 1. számú
mellékletében meghatározott háziorvosi körzetre) területi ellátási kötelezettséggel megbízzák a
Megbízottat, aki a megbízást vállalja.

5)

Ezen megbízás teljesítése során a háziorvosi feladatokat dr. Zsigmond László (sz.:
Sepsiszentgyögy,1960.05. 31. an.:Bálint Sarolta, lakcím: 8083 Csákvár, Béke u. 11/a. orvosdoktori
oklevél száma: 80/1991, háziorvosi oklevél száma: 245/1999, orvosok országos nyilvántartási száma:
49880) személyesen köteles ellátni, aki nyilatkozik, miszerint rendelkezik a megbízás ellátásához
szükséges jogszabályban előírt feltételekkel, szakképzettséggel, praxisengedéllyel, s alkalmas a
megbízás ellátására.

6)

Megbízott köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket, az ellátási
területéhez tartozó intézményben óvodai/tanulói jogviszonnyal rendelkező személyeket, továbbá a
rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük
miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

7)

Megbízó ellátja a Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsődében (8082 Gánt, Táncsics u.
4.) és a Gróf Esterházy Móricz Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Gánti Tagiskolájában
(8082 Gánt, Béke tér 20.) az iskola egészségügyi feladatokat.

8)

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) kötött
hatályos finanszírozási szerződés. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás
ellátásához szükséges engedélyek beszerzéséről, valamint a szükséges felelősségbiztosítási szerződés
megkötéséről gondoskodik, annak költségeit viseli.

9)

Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) – (3) bekezdésben leírt esetek
kivételével – a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak, valamint az Eütv. 121. §-ban előírt belső
minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően - folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi
állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a személyes ellátásra kötelezett
személyen keresztül.

10) Megbízott havi 24 órában köteles részt venni az orvosi ügyeleti ellátásban.
11) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett személy távolléte esetén
gondoskodik a helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja. Megbízók hozzájárulnak ahhoz,
hogy Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy helyettesítését a jogszabályi előírásoknak
megfelelő helyettesítő háziorvos a gánti orvosi rendelőben, illetve a csákvári orvosi rendelőben a saját
rendelési idejében biztosítsa. (Kivéve a 30 napot meghaladó tartós távollét esetét, amikor az ellátást a
helyettesítő a saját rendelési idején kívül köteles ellátni.)
HÁZIORVOSI RENDELŐK HELYISÉGEI
A) GÁNT KÖZSÉGBEN
12) Gánt Község Önkormányzata a megbízás ellátásához a 8082 Gánt, Hegyalja u. 67. szám alatti
orvosi rendelőt, (mely 80 m2) továbbiakban: rendelő) Megbízott térítésmentes használatába adja. A
Megbízott a megbízást a rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában látja el. A használatba adott
rendelő berendezési tárgyainak, eszközeinek (továbbiakban: ingóságok) leltár szerinti jegyzékét a jelen
szerződés 1. sz. függeléke tartalmazza.
Szerződő felek kijelentik, hogy közösen megtekintették a rendelőt, az ingóságokat, meggyőződtek azok
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról, és megállapították, hogy azok megfelelnek az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.
20.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: miniszteri rendelet) leírtaknak.
13) Megbízott köteles a térítésmentesen használatba adott rendelőt és ingóságokat rendeltetésszerűen, az
elvárható gondossággal kezelni, az ingósággal kapcsolatban felmerülő karbantartásokat, javításokat
saját költségére elvégeztetni és a szerződés megszűnését követően használatra alkalmas állapotban a
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jelen szerződés 1. sz. függelékében foglaltaknak megfelelően hiánytalanul, jól karbantartva
visszaszolgáltatni. A Megbízott köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a rendelő és az
ingóságok értékét és állagát megőriznie.
14) A használatba adás tulajdonjog változással nem jár, a rendelő és az ingóságok továbbra is Gánt Község
Önkormányzatának tulajdonát képezik, annak a Megbízott részéről történő egyoldalú bárminemű
megterhelése, vagy elidegenítése tilos. Gánt Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a rendelőt a
Megbízott székhelyként, vagy telephelyként megjelölhesse és a cégbíróság felé bejelentse.
15) Gánt Község Önkormányzata a térítésmentesen átadott ingóságok, valamint a rendelő használati jogát
kizárólagosan a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt háziorvosi feladatok ellátása céljából biztosítja a
Megbízottnak. A Megbízott a rendelőben egyéb egészségügyi tevékenységet csak Gánt Község
Önkormányzata előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek
időlegesen sem engedheti át.
16) A rendelő átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházás kivitelezésére a Megbízott kizárólag az
önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulását követően, a Szerződő felek külön megállapodása alapján
jogosult.
17) Megbízott köteles fizetni a rendelő közüzemi díjainak 50 %-át (víz- és csatorna, villamos energia,
gázszolgáltatás, telefon-internet szolgáltatás, kommunális szemétszállítás díjának).
18) A rendelő takarításáról a Megbízott a saját költségén köteles gondoskodni.
19) Gánti háziorvosi telephelye: 8082 Gánt-Bányatelep 405/1 hrsz. rendelője,
A rendelő használatának feltételeit az intézményvezető határozza meg.
B) CSÁKVÁR VÁROSBAN
20) Csákvár városban a háziorvosi egészségügyi szolgáltatás telephelye jelenleg a „Csákvár
Egészségház Társasház” (8083 Csákvár, Szabadság tér 5.) dr. Zsigmond László által bérelt
rendelőhelyisége. Csákvár Város Önkormányzata anyagi és a betegek érdekei, valamint a jelen
szerződésben foglalt feltételek alapvető körülményeinek változása alapján a rendelés helyét egyoldalú
jognyilatkozattal megváltoztathatja, amelyet a Megbízott köteles elfogadni. Amennyiben Csákvár
Város Önkormányzata él az egyoldalú jognyilatkozat tétel lehetőségével, csak azzal együtt teheti meg,
hogy a Megbízott részére háziorvosi működéséhez orvosi rendelőhelyiséget határozatlan időre, a
korábbi rendelőhely használati jogviszonyának jogi és pénzügyi feltételeihez képest nem
kedvezőtlenebb feltételekkel biztosít.
21) Az orvosi rendelőhelyiség teljes rezsiköltségét, bérleti díját Megbízott viseli.
22) Jelen megállapodás megkötésekor a csákvári rendelő helyiségéről, a szükséges berendezési és
felszerelési tárgyakról, azok használatra alkalmas állapotáról, pótlásáról, a jogszabályokban előírt
minimumfeltételek biztosításáról, a felszerelés cseréjéről és pótlásáról a Megbízott köteles gondoskodni.
Amennyiben Csákvár Város Önkormányzata él a 16. pontban foglalt egyoldalú jognyilatkozat tétel
lehetőségével, csak azzal együtt teheti meg, hogy a Megbízott részére háziorvosi működéséhez orvosi
rendelőhelyiséget határozatlan időre, a korábbi rendelőhely használati jogviszonyának jogi és pénzügyi
feltételeihez képest nem kedvezőtlenebb feltételekkel biztosít.
23) Megbízott helyettesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény, illetve szakmai hirdetmény (pl. szűrővizsgálat
szervezés) kivételével egyéb a csákvári orvosi alapellátást érintő hirdetményt sem az általa használt
rendelőhelyiségben, sem egyéb nyilvános helyen semmilyen formában nem helyezhet ki vagy tehet
közzé, arra kizárólag az Önkormányzat jogosult.
PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA
24) Gánt Község Önkormányzata és Csákvár Város Önkormányzata a feladat ellátásáért külön megbízási
díjat nem fizet. Gánt Község Önkormányzata a felhasznált eszközökre a Megbízott részére havi
támogatást nyújt, amelynek összegéről a mindenkori költségvetésében dönt.
25) Megbízók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megbízott a feladat ellátására közvetlenül kössön finanszírozási
szerződést az OEP-pel. Megbízott kötelezi magát, hogy az önkormányzatok kérésére annak
megérkezését követő 5 naptári napon belül az OEP által biztosított finanszírozás bevételi kimutatását az
önkormányzatok rendelkezésére bocsátja, az ellátotti kör létszámára, korösszetételére vonatkozó
információkkal együtt. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeknek az Megbízott
által biztosított adatoknak a kezelését a nyilvánosság kizárásával, zártan végzik.
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26) A háziorvosi alapellátási feladatként díjazás ellenében végzendő – jogszabályban meghatározott –
tevékenységből eredő pénzbevételek a Megbízottat illetik meg.
27) A miniszteri rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételek biztosítása a Megbízott kötelessége.
Megbízott a használatába adott eszközök selejtezését a Megbízónál kezdeményezheti.
28) A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyóeszköz beszerzéséről a
Megbízott köteles gondoskodni.
29) A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a területi ellátás során a gépjármű
használatához kapcsolódó üzemanyag, szerviz-és javítási költséget, valamint a sterilizálással, a
keletkezett veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét teljes egészében
Megbízott viseli.
30) A veszélyes hulladék szállításáról kezeléséről és ártalmatlanításáról a Megbízott szerződik az e
tevékenységre jogosultsággal rendelkező társasággal, illetve szervezettel.
HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA
31) A háziorvosi tevékenység időtartama heti 40 óra, amelyből rendelési idő heti 34 óra 30 perc, területi
ellátási idő 5 óra 30 perc. Megbízott köteles az OEP-pel kötött finanszírozási szerződésben
meghatározott rendelési időkben a rendelőkben betegeket fogadni az alábbi megosztás szerint:
a) a gánti székhelyű gesztorrendelőben (Gánt, Hegyalja u. 67):
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

10,30 – 13,00 óra között
14,00 – 16,00 óra között
10,30 – 13,00 óra között (Tanácsadás: 10,30-11,30 között)
14,00 – 16,00 óra között
10,30 – 13,00 óra között

b) gánti telephely (Gánt-Bányatelep 405/1 hrsz.):
hétfő:
szerda:
péntek:

13,15 – 15,15 óra között
13,15 – 15,15 óra között
13,15 – 15,15 óra között

c) a csákvári telephelyű rendelőben (Csákvár, Szabadság tér 5.):
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

07,00 – 10,00 óra között
07,00 – 08,30 óra és 16,15-18,15 óra között
07,00 – 10,00 óra között
07,00 – 08,30 óra és 16,15-18,15 óra között
07,00 – 10,00 óra között.

Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működésének
módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben
tájékoztatni.
Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy 3 napot meghaladó távollétét köteles bejelenteni a
Megbízóknak, a működési engedélyt kiadó szervnek és a helyettesítő személyéről, annak rendelője
címéről és rendelési idejéről a lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni.
32) Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban előírt megfelelő
szakképzettségű egészségügyi szakdolgozók (asszisztensek, nővérek) foglalkoztatásával látja el, akik
felett gyakorolja a munkáltató jogokat, és tevékenységükért felelősséget vállal.
33) Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni, s a szerződés időtartama alatt köteles
mindazon károk megtérítésére, amelyet a betegellátás során a beteg részére okozott.
34) Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személyek szakmai képzéséről, továbbképzéséről
gondoskodik és viseli annak költségeit.
35) Jelen szerződést – a hatályba lépést követő 5 éven túl – hat havi felmondási idő mellett Megbízott
jogosult indoklással egyoldalúan felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás
biztosítására.
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36) Jelen szerződést Szerződő felek – a hatályba lépést követő 5 éven belül is – írásban, közös
megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, valamint a Megbízók az alábbi esetekben
rendkívüli felmondással felmondhatják:
a) Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy
folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.
b) A személyes ellátásra kötelezett orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát
bármely okból elveszti, vagy tőle a tevékenység folytatása objektív okok miatt nem elvárható.
c) Megbízó területi ellátási kötelezettsége megszűnik.
A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.
37) Megbízott köteles a Megbízók részére minden év január 31. napjáig számszerűen tájékoztatást adni az
elmúlt évre vonatkozóan az ellátottak számáról, a beavatkozások fajtáiról a Központi Statisztikai
Hivatal felé teljesített adatszolgáltatás másolatával.
38) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt módon eleget tesz adatszolgáltatási
kötelezettségének, és lehetővé teszi tevékenységének az arra jogosultak általi ellenőrzését az
adatvédelmi szabályok betartásával.
39) Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt jogok és kötelezettségek harmadik személyre
nem ruházhatók át.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
40) Szerződő felek jelen szerződést 2014. augusztus 1-jétől határozatlan időre, de minimum 5 évre
kötik.
41) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályokon túl a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.
(IX. 3.) NM rendelet és a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
42) Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés aláírására megfelelő
jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint
tartozik felelősséggel Megbízók felé.
Szerződő felek jelen szerződést – mely 9 (kilenc), egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült
és 7 (hét) oldalból, valamint 42 (negyvenkettő) pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése,
tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helybenhagyólag aláírták.
Gánt, 2014. június 12.
Gánt Község Önkormányzata képviseletében
Spergelné Rádl Ibolya sk.
polgármester

Csákvár Város Önkormányzata képviseletében
Katonáné dr. Venguszt Beatrix sk.
polgármester

Zsigmond és Zsigmond Eü. Szolgáltató BT
képviseletében dr. Zsigmond László háziorvos sk.
A feladat-ellátási szerződés I. sz. módosítását Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
481/2014. ( XII.16.) határozatával, Gánt Község Önkormányzata a 193/2014. (XII. 16.) határozatával hagyta
jóvá.
Gánt Község Önkormányzata képviseletében

Csákvár Város képviseletében

Spergelné Rádl Ibolya sk.
polgármester

Illés Szabolcs sk.
polgármester

Zsigmond és Zsigmond Eü. Szolgáltató BT
képviseletében dr. Zsigmond László háziorvos sk.
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1. sz. melléklet
Gánt-Csákvár III. körzet
Bokréta utca páratlan oldala
Damjanich utca
Dózsa György utca
Fácánkert
Jókai utca
Kastélypark
Kálvin utca
Kisdobos utca
Kiss Ernő utca
Klapka György utca
Kossuth utca páros oldal
Kotlóhegy
Malachegy
Mikes utca
Parksor
Rákóczi utca
Szabadság tér
Szabadság utca jobb oldala
Szent István utca
Szent Mihály tér
Szent Vince utca
Széchenyi utca 1-29 hsz-ig
Szilárd Gyula utca
Táncsics utca
Tompa utca
Traktoros utca
Vöröskapu utca
Gánt község közigazgatási területe
dr. Zsigmond László háziorvos távozik az ülésről.
16./ Csákvár Jövőjéért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozásáról
Illés Szabolcs polgármester:
Korábban rendkívüli testületi ülésen döntöttünk a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány pályázatának
előfinanszírozásáról. Mostanra annyiban módosult a helyzet, hogy az önkormányzat előfinanszírozza a
pályázatot, melynek összegét az Alapítvány a pályázati elszámolást követően visszautal az önkormányzat
részére.
A határozati javaslat tartalmazza a finanszírozási szerződést is. Kérem, aki egyetért a határozati javaslat
elfogadásával, 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
482/2014. (XII. 16.) határozata
A Csákvár Jövőjéért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvár Jövőjéért Közalapítvánnyal az Közalapítvány
„Változatos eszközökkel a csákvári értékek közvetítéséért” LEADER pályázatának megvalósítása érdekében
előfinanszírozási szerződést köt, mely alapján egy millió forintot átutal az Alapítvány számlájára.
Felhatalmazza a Polgármestert a következő finanszírozási szerződés aláírására.
FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Csákvár Város Önkormányzata
Székhelye: 8083 Csákvár Szabadság tér 9.
Képviseli: Illés Szabolcs
Adószám: 15727055-2-07
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másrészről
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
Székhelye: 8083 Csákvár Szabadság tér 9.
Képviseli: Giesz János
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.
I. A finanszírozási szerződés tárgya
A 2014. 04.02-én, a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány által, a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre benyújtott, az MVH-nál 1005374481 azonosító
számon nyilvántartott, „Változatos eszközökkel a Csákvári értékek közvetítéséért” c. pályázat (támogatási
határozat iratazonosító: 1644977750) megvalósítását Csákvár Város Önkormányzata előfinanszírozza
II. A szerződő felek jogai, és kötelezettségei
1) Csákvár Város Önkormányzata vállalja, hogy támogatás címén előfinanszírozza a pályázat
megvalósításához szükséges összeget, mely bruttó 1,000,000 Ft Csákvár Város Önkormányzata
vállalja, hogy az előfinanszírozást a Közalapítvánnyal egyeztetve az alábbi ütemezés szerint teljesíti:
- I. ütem: 2014. december
- A pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015.03.31.
Az előfinanszírozás átutalásának feltétele, hogy a Közalapítvány bemutatja az Önkormányzatnak a
számlarészletezőket és számlákat, valamint az ezekre a tételekre kiállított és aláírt teljesítési
igazolásokat.
2) Csákvár Jövőjéért Közalapítvány vállalja, az előfinanszírozásra rendelkezésére bocsájtott összeget
a pályázatban meghatározott célokra, feladatokra használja, valamint a támogatás folyósítását
követően az összeget az Önkormányzatnak visszafizeti.
III. A finanszírozási támogatás felhasználása
A támogatás kizárólag a jelen szerződésben részletezett pályázat megvalósítására fordítható.
IV. Az elszámolás rendje
Az Egyesület a II. pontban részletezett ütemezés szerint kifizetési kérelmet nyújt be az MVH-hoz.
A pályázatból befolyó támogatás az Egyesület folyószámlájára érkezik, melyet az Egyesület a
folyószámlára érkezést követő 3 munkanapon belül visszautal az Önkormányzatnak.
Kelt Csákvár, 2014.év ……….…… hónap ……. napján.
……………………………………
Illés Szabolcs
polgármester
Csákvár Város Önkormányzata

…………………………………….
Giesz János
Kuratórium elnöke
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
17./ Tájékoztató a vidékfejlesztési közösségek alakulásáról
Illés Szabolcs polgármester:
A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató keretében említettem,hogy az előzetes várakozásokkal
ellentétben a törvény lehetővé teszi, hogy megyehatárokon keresztül működjenek egyesületek. Ennek
értelmében a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Akciócsoport sem szűnik meg. A Képviselőtestületnek határozatban szükséges rögzítenie, hogy részt kíván venni az Akciócsoport 2014-2020 közötti
közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia
(HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
A döntés értelmében az EZER-JÓ Egyesülettel mi lesz?
Knausz Imre alpolgármester:
A mai napon tartotta az Egyesület közgyűlését, melyen tájékoztatást kaptunk arról, hogy a munkaszervezet
felépítése 300 millió forintos összegekbe kerülne. Mivel van lehetőség arra, hogy megyehatárokon átnyúló
akciócsoporthoz tartozzunk, célszerű a réginél maradni, mert megszűnne a pályázati lehetőség, ha
létrehoznánk egy munkaszervezetet. Ennek értelmében az EZER-JÓ Egyesület alvó egyesület lenne, amíg a
felállás nem változik.
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Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület kijelentse, hogy részt kíván venni a Vértes-Gerecse
Vidékfejlesztési Közösség Akciócsoport 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó
vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS
tervezési területének előzetes elismerésében, 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
483/2014. (XII. 16.) határozata
a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Akciócsoport HFS tervezéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy részt kíván venni a Vértes-Gerecse
Vidékfejlesztési Közösség Akciócsoport 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó
vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS
tervezési területének előzetes elismerésében.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester
18./ Alba Volán Zrt. tájékoztatójáról
Illés Szabolcs polgármester:
Az előző testület tárgyalta a csákvári buszközlekedéssel kapcsolatos problémát, mely szerint vasárnap
délután és hétfőn reggel sokan vannak a távolsági buszon, nem fér fel minden utas. A testület úgy döntött,
hogy a hivatal keresse fel a volán társaságot, hogy a probléma megoldása érdekében sűrítse vasárnap
délutáni járatait. A levél elküldésre került, melyre megérkezett az Alba Volán Zrt. válasza. Elutasították a
kérelmet, gyakorlatilag nem tudnak segíteni ebben az ügyben. Tavasszal lesz egyeztetés, ahol ismét
elmondjuk a problémánkat.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület ne vegye tudomásul az Alba Volán Zrt.
tájékoztatóját, és javasolja a polgármester felkérését arra, hogy a tájékoztatáskérést, illetve az az Alba Volán
Zrt. tájékoztatóját a Közlekedéstudományi Intézethez, és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes
államtitkárságához küldje meg.
Illés Szabolcs polgármester:
Egyetértek a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatának elfogadásával. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs,
kérem, aki egyetért a javaslat elfogadásával, 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
484/2014. (XII. 16.) határozata
az Alba Volán Zrt. tájékoztatójának tudomásul vételéről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvár-Budapest autóbusz járat menetrendjének
módosításával kapcsolatos Alba Volán Zrt. tájékoztatót nem veszi tudomásul.
Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatáskérést, illetve az Alba Volán Zrt. tájékoztatóját a
Közlekedéstudományi Intézethez, és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes államtitkárságához küldje
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 15.
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19./Tájékoztató társulásból történő kiválásról
Illés Szabolcs polgármester:
Korábbi testületi ülésen merült fel a kérdés, hogy miért vagyunk tagjai a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulásnak, ha feladata nincs, de tagdíjfizetési kötelezettséget ró ránk.
A hivatal megvizsgálta a lehetőségeket, és elkészítette az előterjesztést, melyet a Pénzügyi és Jogi Bizottság
tárgyalt.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elvetette a kilépés lehetőségét, viszont javasolja, hogy a polgármester tegyen
javaslatot a Társulásnak a tagdíj mértékének 0 Ft-ban történő megállapítására, tekintettel arra, hogy a
Társulás nem nyújt ellenszolgáltatást.
Illés Szabolcs polgármester:
Támogatom a javaslatot. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat
elfogadásával, 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
485/2014.(XII.16.) határozata
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból történő kiválásról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem jelenti be a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulásból történő kilépési szándékát.
Felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak a
tagdíj mértékének 0 Ft-ban történő megállapítására, tekintettel arra, hogy a Társulás nem nyújt
ellenszolgáltatást.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 18 óra 10 perckor
berekesztette.

-

k.m.f.

Illés Szabolcs
polgármester

-

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző
dr. Szeredi Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

Knausz Imre
jegyzőkönyv hitelesítő
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