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Rendelet: 

13/2015. (VII. 02) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről,  

valamint a fizetendő térítési díjról 

14/2015. (VII. 02.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a  

fizetendő térítési díjakról 

 

 

Határozatok: 

223/2015. (VI. 30.) jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról 

224/2015. (VI. 30.) a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

225/2015. (VI. 30.) önkormányzati ingatlanok értékesítéséről 

226/2015. (VI. 30.) a Kotló-hegyi buszmegálló létesítéséről 
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228/2015. (VI. 30.) a kedvtelésből tartott állatokkal összefüggő rendeletalkotás lehetőségéről 

229/2015. (VI. 30.) az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 

230/2015. (VI. 30.) az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató  

elfogadásáról 

231/2015. (VI. 30.) az oktatási és nevelési év eredményeiről 

232/2015. (VI. 30.) a Tolbuhin utca új nevének meghatározásáról 

233/2015. (VI. 30.) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező  

kiemelt célok 2015. II. félévi meghatározásáról 

235/2015. (VI. 30.) a Magyar Zarándokút Egyesületben pártoló tagságról 

236/2015. (VI. 30.) Esztergom csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási  

Társuláshoz 

237/2015. (VI. 30.) a 155/2015. (IV. 28.) határozat hatályon kívül helyezéséről     

238/2015. (VI. 30.) a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás jogutód nélküli megszűntetéséről 

239/2015. (VI. 30.) közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadásáról az orvosi rendelő felújítása  

tárgyában 

 



2 

 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 30-án megtartott nyilvános 

üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében. 
 

Jelen vannak:    Illés Szabolcs    polgármester 

Knausz Imre    alpolgármester  

    Zolnai Sándor      képviselő 

    Fehér Imre    képviselő 

Mészáros Tamás     képviselő 

Csutáné dr. Hámori Anikó  képviselő 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix   képviselő 

dr. Szeredi Péter    képviselő  

Késett:    dr. Rankl Erzsébet    képviselő 

Meghívottak:   Tóth Jánosné     címzetes főjegyző 

Pohlmüllner Tamás   aljegyző 

dr. Verhóczki Zita   önkormányzati és társulási irodavez. 

Faddi Péterné     intézményvezető 

Jankyné Kővári Csilla    intézményvezető 

Zink Szmilkóné    a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja 

Gulyás Gergő     a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja 

Jegyzőkönyvvezető:  Magyar Diána    igazgatási előadó 
 

Illés Szabolcs polgármester  

Köszönti az ülésen megjelenteket és a tévénézőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő 

képviselőből 8 fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal 

kapcsolatban van-e valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz a 4. napirendi pont a (PAX Bt. 

tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló kérelme), illetve a 11. napirendi pont (Közvilágítási 

lámpatestek felmérése és pályázat előkészítése közvilágítás korszerűsítésére) előterjesztés napirendről 

történő levételére. A PAX Bt. részére a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 2015. június 25-i rendkívüli 

testületi ülés keretében döntés született, a közvilágítási lámpatestek felmérése pedig a Településfejlesztési 

Bizottság elnöke és egyik tagja által elkészített felmérés ismeretében nem aktuális.  

Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendet a módosító javaslattal összhangban szavazásra 

bocsátja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Mészáros Tamás és Csutáné dr. Hámori Anikó képviselők 

személyében. 
 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

223/2015. (VI. 30.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén jegyzőkönyv hitelesítőnek Mészáros 

Tamás és Csutáné dr. Hámori Anikó képviselőket megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról, 

továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

2./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjról szóló rendelet megalkotása 

3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendelet megalkotása 

4./ Önkormányzati ingatlanok értékesítése 

5./ Kotló-hegyi buszmegálló létesítése  

6./ Külterületi utak karbantartása 

7./Tájékoztató kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet  

     megalkotásának lehetőségéről 

8./ Tájékoztató az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről 

9./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 

10./ Tájékoztató az oktatási és nevelési év eredményeiről 

11./ A csákvári 496 helyrajzi számú közterület (Tolbuchin utca) új nevének meghatározása 
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12./ Teljesítménykövetelmények alapját képező célok 2015. II. félévi célok 

13./ A 889/3-891/1 hrsz.-ú ingatlanok megközelíthetősége 

14./ Pártoló tagság a Magyar Zarándokút Egyesületben 

15./ Esztergom város csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz  

16./ Aktuális ügyek 

- 155/2015. (IV. 28.) határozat visszavonásáról 

- a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás jogutód nélküli 

megszűntetéséről 

- közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadásáról az orvosi rendelő felújítása 

tárgyában 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett 

munkáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 

Illés Szabolcs polgármester: 

A lejárt határidejű határozatokról, illetve az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az írásos tájékoztató 

kiküldésre került.  

Május és június eleje a ballagások és az évzárók időszaka volt. Május 29-én volt a Mese-Vár Óvodában a 

ballagás, május 30-án Hősök Napi megemlékezést tartott az önkormányzat és a Vaskapu Hagyományőrző 

Egyesület is.  

Június 1-jén került megrendezésre a Városi Pedagógus Nap, ahol szép számmal jelentek meg a település 

pedagógusai. Köszöntöttük Mester Istvánnét, aki aranydiplomáját vehette át.  

Június 8-án lakossági fórumot tartottunk a Geszner-házban a Tolbuhin utca átnevezésével kapcsolatban. Ez a 

téma napirenden szerepel, a lakók döntöttek az új elnevezésről.  

Június 9-én tartotta a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa soron következő ülését.  

Ezen a napon vállalkozói fórumot is tartottunk. Megkerestük a vállalkozókat azzal, hogy pályázataink során 

építőipari beruházásokhoz ötleteiket, javaslataikat kérjük.  

Június 10-én volt az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola ballagása, majd az 

évzáró.  

Június 20-án több képviselővel vettünk részt a Vértesi Erdő Zrt. által szervezett rendezvényen Majkon. A 

programok között volt kápolnaszentelés, és főzőverseny is.  

Június 22-én voltak itt a fotovoltaikus pályázat kivitelezőinek képviselői. A terepbejárás megtörtént, a 

napelemek elhelyezésre fognak kerülni.  

Június 23-án a pályázatíróval és külsős szakértővel végig jártuk azokat az intézményeket, melyek 

bevonhatóak lennének az ismételten kiírásra kerülő fotovoltaikus pályázatba. Ezek között szerepel az orvosi 

rendelő, a sportközpont, az óvoda.  

Június 25-én rendkívüli testületi ülésen döntöttünk pályázati hiánypótlásról és a PAX Bt. tulajdonosi 

hozzájárulás kérelmének elbírálásáról.  

A mai napon Bicskén az orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, de erről bővebben szintén a 

napirend keretében nyújtok tájékoztatást. 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 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 

224/2015. (VI. 30.) határozata 

a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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2./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjról szóló rendelet megalkotása 

 

Pohlmüllner Tamás aljegyző:  

Jogszabályi változások, mint felhatalmazást adó törvények változása okán szükségessé vált a 

gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 8/2012. 

(IV. 01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

A változások miatt új rendelet megalkotása szükséges, mivel indokolt egy rendeletben összevonni a két 

külön rendelet rendelkezéseit. További módosítás, hogy a gyermekgondozás intézményi térítési díja nem 

tartalmazhat áfát, ezért a bruttó kifejezés törlésre került.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek az előterjesztést. Kiemelném, hogy ami 

áfával van, az áfával értendő, ahol nem szerepel, ott áfa nélkül.  

 

Mészáros Tamás képviselő:  

Nem szeretném a Humán Erőforrások Bizottsága munkáját előtérbe tolni, de ügyrendi kérésem lenne, hogy a 

testületi anyag összeállítása során a korábbiakhoz hasonlóan a hivatal a bizottsági elnökökkel is egyeztesse a 

meghívót. Ez a gyermekjóléti alapellátásról szóló rendelet a Humán Erőforrások Bizottsága tárgykörébe 

tartozik. A bizottság egyebek keretében tudta tárgyalni a napirendet, de tudomásul vettük, a bizottság 

támogatja.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Ha más kérdés, észrevétel nincs, javaslom a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, 

annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló rendelet előterjesztés szerinti elfogadását.  

Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 8 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotja:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (VII. 02.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

3./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendelet megalkotása 

 

Pohlmüllner Tamás aljegyző: 

Az előzőhöz hasonlóan, itt is a korábbi rendeletek felhatalmazó rendelkezésének változása indokolta a 

rendeletek felülvizsgálatát. Csákvár Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

térítési díjáról szóló 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete került felülvizsgálatra.  

Ebben az esetben is indokolt az egy rendeletben történő szabályozása a két szorosan összekapcsolódó 

kérdéskörnek. A térítési díjak tekintetében a felülvizsgálat megtörtént, nem javaslunk változtatást. Az előző 

napirendhez képest különbség, hogy a Gondozási Központ és Idősek Otthonát a társulás tartja fent, ezért 

ezekhez a rendelkezésekhez a többi társult tag önkormányzatnak is hozzá kell járulnia. A bizottsági üléseken 

kérdésként merült fel, hogy több helyen több eldöntendő kérdést tartalmazott az előterjesztés. Ezeket 

pontosítottuk.  

 

Mészáros Tamás képviselő:  

Mint említettem bizottságunk az ülésen vette napirendre az előterjesztést, és megállapítottuk, hogy 

pontosításra szorulnak ezek a pontok. A kérdés továbbra is bennem van, hogy hogyan harmonizál ez? A 

csákvári önkormányzat által fenntartott Gondozási Központ és Idősek Otthona a Tárulási Tanácshoz kerül, 

mint fenntartó, de minden kötelezettség, anyagi, beutalási itt maradt az önkormányzatnál. Az eredeti 

határozati javaslat több variációt tartalmazott, ahol a Humán Erőforrások Bizottsága nem szerepelt. A 

kiosztott határozati összesítőben már pontosan szerepel a megfogalmazás, így már elfogadható, ha a 

Csákvári Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatával megegyezik.  
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Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

A bizottsági ülést követően utána néztünk az összefüggéseknek. Egyértelmű, a Gondozási Központ és Idősek 

Otthona Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, hogy ki járhat el ilyen esetben. A települési 

önkormányzatoknak egy testületet kellett felhatalmazni a rendeletalkotásra, ez Csákvár Önkormányzatának 

Képviselő-testülete. Csákvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában a Humán 

Erőforrások Bizottsága van nevesítve. A beutalási hatáskör a korábbiakhoz hasonlóan a Humán Erőforrások 

Bizottságánál marad.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság próbálta súlyozni a tárgyköröket, de irányadó az SZMSZ. A Pénzügyi és Jogi 

Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

dr. Rankl Erzsébet képviselő megérkezett. A Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:  

Átvezetésre kerültek a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatai?  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

Igen.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki a határozati összesítőben szereplő rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotja:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (VII. 02.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

4./ Önkormányzati ingatlanok értékesítése 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A Képviselő-testület március 30-i határozatával felkérte a hivatal munkatársait, hogy készítsenek 

összefoglaló táblázatot az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanokról. A felmérés 

megtörtént, melynek célja az volt, hogy a Képviselő-testület tisztában legyen az önkormányzat tulajdonában 

lévő ingatlanokkal. Az ingatlanokat a bizottságok megnézték, ez alapján került kiírásra a pályázat.  

A pályázat lezárult, 5 érvényes pályázat érkezett be. Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a 

Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta, átadom a szót.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottságban nagy munkát folytattunk a területek felméréséről, csoportosításáról, 

besorolásáról. A forgalomképes ingatlanok meghirdetésre kerültek, 4 ingatlanra érkezett vételi ajánlat.  

Ezek a Csákvár 0177/4; 1280/15; 2441 és a 2329/2 hrsz.-ú ingatlanok.  

Az érkezett ajánlatok közül a bizottság három ajánlat elfogadását javasolja. A 1280/15 helyrajzi számú 

ingatlan értékesítését nem javasolja a bizottság a megajánlott alacsony vételár miatt.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetért a Településfejlesztési Bizottság javaslatával. Kiemelném, hogy két 

esetben részarány értékesítésről van szó.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért az önkormányzati ingatlanok értékesítésével a határozati javaslat szerint, kézfeltartással 

jelezze. 
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A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2015. (VI. 30.) határozata 

önkormányzati ingatlanok értékesítéséről 

 

1.  Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő eladásra kijelölt 

ingatlanokra beérkezett árajánlatokat megismerte, a pályázatot érvényesnek minősíti, és úgy határoz, hogy: 

a.) Az alábbi ingatlanokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb ajánlati áron – a táblázat szerinti 

ajánlattevők részére értékesíti: 
 

Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Ingatlan területe m2 Vevő adatai 
Vételi ár 

Ft 

Csákvár, 0177/4 
1600 

(részarány 33 %) 

Horváth Józsefné – Csákvár, Malom u. 3. 

(tulajdonostárs) 

200.000,- 

 

Csákvár, 2441 
747 

(részarány 38 %) 

Laurenczy Csabáné – 1196 Budapest, 

Kossuth Lajos u. 85. 

300.000,- 

 

Csákvár, 2329/2 6073 
Némethné Németh Judit – 1151 Budapest, 

Alag u. 56. 

620.000,- 

 
 

b.) A Csákvár, 1280/15 hrsz.-ú ingatlant az ajánlott 350.000,- Ft vételáron nem kívánja Szikszai Sándorné 

részére értékesíteni. 

2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az ajánlattevők képviselő-testületi 

döntésről való tájékoztatására, illetőleg a nyertes pályázók figyelmének felhívására az adásvétellel 

kapcsolatos költségek (ügyvédi munkadíj, illeték stb.) vevő által történő vállalására. 

3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. a) pont 

szerinti ingatlanok tekintetében – jelen határozat rendelkezéseivel összhangban – előkészített adásvételi 

szerződéseket aláírja.  
 

Határidő:  1. és 2. pont – azonnal 

3. pont – a szerződések előkészítését követően azonnal 

Felelős:  1. és 3. pont – polgármester 

   2. pont - jegyző 

 

5./ Kotló-hegyi buszmegálló létesítése  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Korábbi Képviselő-testületi ülésen lakossági igény merült fel azzal kapcsolatban, hogy a Kotló-hegyen 

ingatlannal rendelkező tulajdonosok buszmegálló létesítését kérik az önkormányzattól. Bár a közútkezelő 

hozzájárulását megadta, a testület azt mondta, hogy a lakosok közlekedésbiztonságát szem előtt tartva nem 

támogatja a buszmegálló létesítését.  

A lakosok megkeresték az önkormányzatot és kérték, hogy vizsgálja felül döntését.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

Fontos elmondani, hogy a Településfejlesztési Bizottság az áprilisi döntésével annak a véleményének adott 

hangot, hogy a külterületen, a közútkezelő által javasolt helyen balesetveszélyes a buszmegálló létesítése. A 

lakosok kérésére felülvizsgáltuk a javaslatot, azzal figyelemfelhívással együtt, hogy balesetveszélyes 

helyzetet teremt a kialakítás. A Településfejlesztési Bizottság a felülvizsgálat során javasolja a Képviselő-

testületnek a buszmegálló létesítését. A lakosok részére annyit ígértünk, hogy utána nézünk annak, hogy az 

árok lefedésére milyen formában van lehetőség a buszmegálló biztonságosabbá tétele érdekében.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság is javasolja a Képviselő-testületnek a megálló kiépítését azzal a 

figyelemfelhívással, hogy ez egy balesetveszélyes buszmegálló lesz.  

 

 

 

 



7 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:  

Ez az ügy még az előző testület idejében indult el. A ciklus végén történt a beadvány megírása. Felkértük a 

közútkezelőt az előkészítésre.  

Lehet, hogy a buszmegálló kiépítése balesetveszélyes, de sokkal balesetveszélyesebb, ha 2,5-3 km-t 

gyalogolnak az ott élők a Szabadság térről. Úgy gondolom, jó döntés született most.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Amennyiben más hozzászólás nincs, javaslom a Kotló-hegyi buszmegálló létesítését a helyszínrajz szerint. 

Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2015. (VI. 30.) határozata 

a Kotló-hegyi buszmegálló létesítéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kotló-hegyi buszmegállók kialakításának 

lehetőségéről szóló előterjesztést, és lakossági kezdeményezésre úgy határozott, hogy az érintett útszakaszon 

buszmegálló kiépítését támogatja a mellékelt helyszínrajz szerint. 

 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

6./ Külterületi utak karbantartása 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Szintén a Kotló-hegyen lakók jelezték, hogy a Majzik-dűlőben lévő út nagyon rossz állapotú, nem lehet 

autóval közlekedni rajta. Kérik, hogy az út karbantartását az önkormányzat lehetőségeihez mérten vizsgálja 

meg, illetve az oroszlányi út melletti árkot takarítassa ki.  

A Településfejlesztési Bizottság ülésén itt voltak a lakosok, tájékoztattuk őket, hogy az árok karbantartása a 

közútkezelőhöz tartozik. Az út karbantartását az önkormányzat lehetőségeihez mérten, szükség esetén el 

fogja végezni. 
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Zolnai Sándor képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság ülése előtt megtekintettük az utat. Nem vigasz, de sokkal rosszabb állapotú 

utak is vannak. Az úthoz nem szabad hozzányúlni egy kivitelező szakember szerint, aki megtekintette a 

helyszínt. Az út a középén bakhátassá vált, annak legyalulása nagyobb problémát okozna. A lakosok azt 

kérik, ha ősszel az esőzésekkor romlana az út állapota, az önkormányzat végezze el a karbantartást. Ezt a 

bizottság is javasolja. Mérjük fel az anyagigényt, melynek vállalására az ott lakók felajánlást tettek.  

A bizottság véleménye, hogy jelenleg nem szükséges az út karbantartása.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja a Településfejlesztési Bizottság döntését. 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért azzal, hogy amennyiben szükségessé válik az út gréderezése, az önkormányzat gépével 

kerüljön elvégzésre, kézfeltartással jelezze.  

A szükséges anyag és szállítási költséget az ingatlantulajdonosok viselik.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

227/2015. (VI. 30.) határozata 

a Kotló-hegyi út karbantartásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a külterületi, ezen belül is a Kotló-hegyi út 

állapotával kapcsolatos előterjesztést és úgy határozott, hogy amennyiben szükségessé válik, az út gréderezésére 

az önkormányzat gépének igénybe vételével sor kerülhet. A szükséges anyag és szállítási költséget – az előzetes 

egyeztetéseken tett felajánlás alapján – az ingatlantulajdonosok viselik. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  amennyiben az út műszaki állapota indokolja 

 

7./Tájékoztató a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet  

     megalkotásának lehetőségéről 

 

Pohlmüllner Tamás aljegyző:  

Az Országgyűlés a 2011. évi CLVIII. törvénnyel módosította az állatok védelméről és kíméletéről szóló 

1998. évi XXVIII. törvényt (továbbiakban: Avt.), amely 2012. január 1. napján lépett hatályba. A Fejér 

Megyei Kormányhivatal levelében tájékoztatást nyújtott a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait 

tartalmazó önkormányzati rendelet megalkotásának lehetőségéről. 

A vonatkozó törvény a kedvelésből tartott állat fogalmát rögzíti, mely az előterjesztésben is olvasható. 

Magasabb szintű jogszabály lehetőséget teremt, ez azonban nem jelent kötelezettséget a részletes helyi 

szabályozásra. Az előterjesztéssel kérjük a Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, kíván-e ilyen helyi 

szabályt alkotni, és ha igen, milyen irányban kezdjük meg az előkészítést.  

Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság olyan javaslatot fogalmazott meg, hogy ne éljünk a rendeletalkotási 

lehetőséggel, mert a magasabb szintű jogszabály részletes, nem indokolt helyi rendelet megalkotása.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén azt javasolja, hogy ne kerüljön sor ilyen rendelet megalkotására. 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati 

rendelet ne kerüljön megalkotásra, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 



9 

 

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

228/2015. (VI. 30.) határozata 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kedvtelésből tartott állatokkal 

összefüggő rendeletalkotás lehetőségéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, és a rendeletalkotás 

lehetőségével nem kíván élni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

8./ Tájékoztató az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről 

 

Pohlmüllner Tamás aljegyző:  

Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését szintén törvénymódosítás teszi lehetővé az önkormányzat számára. 

A törvény leírja, hogy veszélyes eb vonatkozásában 20.000,- Ft/év, más eb esetében 6.000,- Ft/ év 

hozzájárulás szedhető. A befolyt összeg kötött felhasználású: ebrendészeti feladatokra, állatvédelmi szervek 

támogatására, gyepmesteri tevékenységre lehet fordítani. A kérdés, hogy a Képviselő-testület az ebrendészeti 

hozzájárulás bevezetése érdekében a rendeletalkotás eszközével kíván-e élni, és ha be kívánja vezetni a 

hozzájárulást, milyen feltételrendszer mellett szeretné.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Szeretném a jelenlévőket és a lakosságot is tájékoztatni, hogy múlt héten szerdán a Fejér Megyei Hírlapban 

megjelent cikk nem fedi a valóságot. Sem tőlem, sem pedig a testülettől nem kapott olyan tájékoztatást az 

újságíró, hogy a Csákvári Képviselő-testület be szeretné vezetni a hozzájárulást.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A csekély bevétel növekedésre, és a többletforrás 

kötött felhasználására tekintettel a bizottság nem javasolja az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az ebrendészeti hozzájárulást Csákvár város közigazgatási területén ne 

vezessük be, 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 

229/2015. (VI. 30.) határozata 

az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének 

lehetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul vette és úgy határoz, hogy az ebrendészeti hozzájárulást nem 

vezeti be közigazgatási területén. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

A Képviselő-testületnek javaslom, hogy amit polgármester úr elmondott a napirend tárgyalásánál, levélben 

írjuk meg a Fejér Megyei Hírlapnak. Rendkívül felzaklatta a kedélyeket a megjelent hír, feleslegesen. 

Tapasztalhatta mindenki, hogy a Képviselő-testület egyhangúan szavazott a bevezetés ellen.  

 

9./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Korábbi üléseken szokássá vált, hogy folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az önkormányzat által 

benyújtott pályázatokról. Jelenleg 16 darab pályázatunk van előkészítve, ebből 12 darab már benyújtásra 

került.  
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Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a folyamatban lévő pályázatokról szóló 

tájékoztató elfogadását.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Egy nyertes pályázattal kapcsolatban lenne megjegyzésem. Elkerülte a figyelmemet a népi játékok bérlése, 

ami a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesülettől 440.000,- Ft értékben történik, melyből 140.000,- Ft 

az önerő. Üdvözölendő, hogy népi játékokat hoznak a településre, de a korábbi években hasonló játékok 

ennél lényegesen olcsóbban kerültek bemutatásra. Ezek után lesz ezeknél a játékoknál használati díj? Ha 

nem, az nagyszerű, de javaslom, hogy a jövőben fontoljuk meg ezen a pályázaton való részvételt.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért az önkormányzat által benyújtott, 

folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató 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 

230/2015. (VI. 30.) határozata 

az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az önkormányzat által benyújtott, 

folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót, és azt az alábbiak szerint tudomásul vette: 

 
Beadott pályázatok         

Megnevezés Beadó 
szervezet 

Kiíró Igényelt összeg 
Ft 

Önerő Ft Teljes összeg 
Ft 

Beadva Döntési 
határidő 

Eredmény 

Népi Játékok 
rendezvényekre 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

Magor Magyarjai 
Hagyományőrző 

Egyesület 

br. 300 000  
játékok ingyenes 

bérlete 
formájában 

Floriana Napra 

br. 125 000 br. 425 000 Ft 2015.03.24 2015.04.25 Nyertes 

Családbarát munkahely Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

Nemzeti Család-és 
Szociálpolitikai 

Intézet 

br. 2 998 109 0 br. 2 998 109 2015.03.31 2015.05.15 Elutasítva 

Gondozási Központ és 
Idősek Otthona 

felújítása (Szociális 
szakosított ellátást 

szolgáló intézmények 
fejlesztése) 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

NGM-BM-EMMI br. 9 070 480 br. 634 634 br. 9 705 114 2015.04.15 2015.06.03 Tartaléklistára 
került,végleges 
döntés 11.15-

ig 

Nyári 
gyermekétkeztetés 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

EMMI br. 1 049 400 0 br. 1 049 400 2015.05.04 2015.06.04 Nyertes, a 
teljes összegre 

Író-olvasó találkozó  Floriana 
Könyvtár 

NKA Szépirodalom 
és 

Ismeretterjesztés 
Kollégiuma (3808 

téma) 

br. 1 010 000 br. 101 600 br. 1 111 600 2015.03.26 2015.06.28 Elutasítva 

Múzeumi tábor 
(Kubinyi Ágoston 

Program) 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

EMMI-BM-NGM br. 1 030 000 0 br. 1 030 000 2015.04.09 2015.06.15 Még nem 
érkezett 

tájékoztatás 

Mikrobusz  Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

Miniszterelnökség
et vezető 
miniszter 

nettó 7 990 000 Áfa                     
2 134 350 

br.                             
10 124 350 

2015.05.07 2015.08.07  

Mikrobusz  Csákvári 
Önkormányzati 

Társulás 

Miniszterelnökség
et vezető 
miniszter 

nettó 7 990 000 Áfa                     
2 134 350 

br.                             
10 124 350 

2015.05.07 2015.08.07  

Csákvári Polgárőrség 
működésének 

biztosítása 

Csákvári 
Polgárőrség 

NEA-MA br. 448 180 br. 50 132, 
önkéntes 

munka 
formájában 

br. 498 312 2015.03.17 2015.06.21  
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Fazekas Emlékház 
nádtető felújítás 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

NKA EMMI 
Miniszteri keret, 
Egyéb téma/II. 

Altéma 
kódja:4931 

br. 640 080 0 br. 640 080 2015.05.12 2015.08.09  

Csákvár Tűzoltótorony 
és Emlékház (Vértes 

Múzeum) tetőhéjazat -
cseréje 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

NKA EMMI 
Miniszteri keret, 

Egyéb 
téma/II.Altéma 

kódja: 4931 

br. 3 053 718 0 br. 3 053 718 2015.05.21 2015.08.09  

Floriana Nap Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

NKA EMMI 
Miniszteri keret, 
rendezvény téma 

br. 2 666 250 br. 415 000 br. 3 080 986 2015.05.28 2015.08.09  

Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 
támogatása: óvoda 

hőszigetelés+nyílászáró
-csere;járdajavítás; 

iskola tornatermében 
padlózatcsere 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

Helyi önk. felelős 
miniszter+államhá
ztartásért felelős 

miniszter 

óvoda:         br.28 
011 993; járda:          
br.12 494 999; 

tornaterem: 
br.11 778 539 

óvoda:        
br.1 474 

315; járda:           
br.2 205 

000; 
tornaterem: 

br. 2 078 
566 

Óvoda:     
br.29 486 308; 

járda:         
br.14 699 999; 

tornaterem:            
br.13 857 105;     

Összesen             
br. 58 043 412 

2015.06.09 2015.08.06  

Média működésének 
támogatása 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

MTVA br. 3 999 052 br. 999 763 br. 4 998 815 - - Nem adtuk be, 
a partner 

szervezet nem 
megfelelő 

jogosultsága 
miatt 

Előkészítés alatt         

Rendkívüli 
önkormányzati 

támogatás:  útfelújítás, 
szoc.lakások tető-és 

ablakcseréje 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

BM+NGM br. 100 millió  0 br. 100 millió Tervezett 
beadás: 

2015.06.19-
ig 

2015.12.20-ig 

Testvérvárosi pályázat Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

Tempus 
Közalapítvány 

max. 25 ezer euro tervezés alatt 2015.09.01-ig  

Közművelődési 
érdekeltségnövelő 

pályázat 

Csákvár Város 
Önkormányzat

a 

EMMI+ BM+NGM önerő 9-szerese min. br. 100 
000 

tervezés alatt 2015.06.29 2015.09.07  

 

Felelős:  polgármester  

Határidő:  azonnal  

 

10./ Tájékoztató az oktatási és nevelési év eredményeiről 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Az önkormányzati fenntartású óvoda és működtetésű iskola minden évben elkészíti a nevelési évről szóló 

tájékoztatóját. Az előterjesztést tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága. Ezentúl szeretném megköszönni a 

településen dolgozó pedagógusoknak a tanévben végzett munkájukat, és az elért eredményekhez a testület 

nevében gratulálok.  

 

Mészáros Tamás képviselő:  

A bizottsági ülésen is feltettük a kérdést, hogy a részletes és tartalmas beszámolót kívánják-e kiegészíteni?  

Ha nem, akkor megismételném a bizottsági ülésen elhangzottakat. Kiemelve a dolgozók eredményeit, 

elfogadásra javasoljuk a beszámolókat. Az óvodánál a bölcsőde került részletesebb tárgyalásra, az iskolánál 

az elsősök beiratkozása. Szóban is elég megnyugtató jelzéseket kaptunk, elfogadásra javasoljuk a 

tájékoztatókat.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Örömmel olvastam a beszámolót, és hallottam a köszönetet, amit polgármester úr és Mészáros Tamás is 

elmondott. Az elmúlt héten a híradásokból mindenki tájékozódhatott arról, hogy a kormány és a pedagógus 

szakszervezetek között megállapodás született az oktatási és nevelési intézményekben dolgozó kisegítők, 

(akik nincsenek benne a pedagógus előmeneteli táblázatban) 50.000,- Ft bruttó összegű támogatásáról, 

elismerve ezzel az elmúlt évi munkát. Úgy sejtem, mind az óvodában, mind az iskolában vannak kollegák, 
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akik nincsenek benne ebben a körben. Javaslom a Képviselő-testületnek, tekintettel arra, hogy azokról a 

nagyra becsült és jó munkát végző dolgozókról van szó, akik a mi gyermekeinket nevelik, hogy az 

önkormányzat saját hatáskörben szintén bruttó 50.000,- Ft támogatást nyújtson a KLIK általi támogatással 

egy időben. Köszönöm.  

 

Fehér Imre képviselő:  

Kérem, hogy készüljön felmérés arról, hogy mekkora összeg lenne ez.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

Képviselő úr kikre gondol? Csak a pedagógiai kisegítő munkatársakra, akik a KLIK állományában vannak?  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Természetesen azok is, akik fizikai munkát végeznek, a gyerekek érdekében végzik. Rájuk is gondolok.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérném az intézményvezetőket, hogy a pontos létszámot a hivatal részére adják meg, és megvizsgáljuk 

annak lehetelőségét, hogy a költségvetésben mekkora összeg áll rendelkezésre béren kívüli juttatásra.  

Kérem, aki az oktatási és nevelési év eredményeiről szóló tájékoztatók elfogadásával egyetért, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2015. (VI. 30.) határozata 

az oktatási és nevelési év eredményeiről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint az 

Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola oktatási és nevelési év eredményeiről 

szóló tájékoztatóját megvitatta, és azokat a dolgozók munkáját megköszönve elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

11./ A csákvári 496 helyrajzi számú közterület (Tolbuchin utca) új nevének meghatározása 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A Képviselő-testület május 26-i ülésén döntött a Tolbuhin utca nevének megváltoztatásáról, mivel 

törvényességi észrevétel érkezett a Kormányhivatalból a több éve tartó törvénysértő állapot megszüntetésére. 

Június 8-án a Képviselő-testület néhány tagjával lakossági fórumot tartottunk a Geszner-házban a Tolbuhin 

utcai lakókkal közösen. Tájékoztattuk a lakosokat arról, hogy nem az önkormányzat kívánja megváltoztatni 

az utca elnevezését, hanem jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni, melynek elmulasztása miatt 

bírságot szabhat ki a Kormányhivatal. A bírság mértéke a 400.000 forintot is elérheti.  

A lakossági fórumon a korábbi javaslatok között: Csíkvarsa utca, Geszner-ház utca, Pataksor utca szerepelt, 

de felmerült még a Hajnal utca elnevezés is. A szavazáson a lakók 10-9 arányban a Pataksor elnevezést 

támogatták a Hajnal utcával szemben, tehát, a jövőben a Tolbuhin utca a Pataksor utca nevet fogja viselni.  

A fórumon biztosítottuk az ott lakókat arról, hogy mindenféle segítséget megadunk az átállás kényelmesebbé 

tételének érdekében. Az utcanév-változásból adódó dokumentumok cseréjét igyekszünk minél könnyebbé 

tenni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság a lakosság szavazati arányainak ismeretében a Pataksor utca elnevezés 

meghatározását javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Szeretném elmondani, hogy én is ott voltam a lakossági fórumon, teljesen korrekt volt. Egy pozitív dolgot 

elmondanék, hogy szavaztak a jelenlévők, hogy kívánják-e az utcanév megváltoztatását. Erre 1 szavazat 

érkezett.  

Most nem helyi viszonyokról beszélek. Van törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, amit végre kell 

hajtani. Ezt a javaslatot a kisebbik kormánypárt terjesztette elő. Az interneten lehetett olvasni, hogy mivel az 

Úttörő utca az MTA által nem pozitívan megítélt elnevezést, ezért Újpesten is meg kellett változtatni az utca 
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nevét. Az utca új elvezése Úttörő utca lett, indoklásként pedig azt mondták, hogy voltak olyan úttörők, akik 

bizonyos tudományágakban úttörőnek számítottak. Újpesten azt javasolták, hogy maradjon továbbra is az 

Úttörő utca elnevezés. Ott kormánypárti polgármester van, és a Képviselő-testület támogatta a javaslatot. Ezt 

a törvényt ahhoz tudnám hasonlítani, mikor az ősember a barlang falára felrajzolta az ellenséget és 

belerajzolta a lándzsát is, hogy ezáltal erősítse magát. Ez is egy ilyen törvény, melyet a kormánypárti többség 

elfogadott, és végre kell hajtani.  

Egyébként a Pataksor utca szép név. Kívánom, hogy soha ne kelljen megváltoztatni.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Az Úttörő utca elnevezés az MTA által nem ajánlott kategóriában van, a Tolbuhin utca pedig a tiltottban. 

Csákváron Tolbuhin nevű embereket nem ismerünk. Az előző testület által már ez a téma körbe lett járva, és 

polgármester asszony akkor részletes tájékoztatást kapott ebben a témakörben.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

Az ott lakók szavaztak a fórum megkezdésekor. Mikor megtudták, hogy az önkormányzat segíti őket a 

problémák megoldásában, a szolgáltatók felkeresésében - árnyaltabbá vált a hangulat. Azt pedig, hogy 

milyen rendszer, milyen utcanév-változásokat generál, ne firtassuk. A II. világháborút követően is voltak 

átnevezések.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a csákvári 496 hrsz.-ú Tolbuhin utca nevének 2015. 

július 1. napjától Pataksor utca elnevezésre történő változtatásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1 (egy) 

tartózkodással a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

232/2015. (VI. 30.) határozata 

a Tolbuhin utca új nevének meghatározásáról 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csákvári 496. helyrajzi számú – jelenleg Tolbuhin 

utca – elnevezésű közterület nevét, figyelembe véve a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény 14. § 

(2) bekezdés a) pontjában foglaltakat, amely kimondja, hogy közterület olyan személy nevét nem viselheti, 

aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában 

részt vett, az érintett lakosok véleményét kikérve – 2015. július 1. napjától – „Pataksor utca” elnevezésre 

változtatja.   

Felkéri a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt a közterület elnevezés megváltozásával összefüggő 

feladatok ellátására.       

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

12./ Teljesítménykövetelmények alapját képező 2015. II. félévi célok 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző:  

A köztisztviselők munkájának értékelése teljesítményértékelésen alapul, amihez meghatározzuk a 

teljesítmény követelményeket. Ehhez figyelembe vesszük a Képviselő-testületek kiemelt céljait. Az 

előterjesztésben javaslatokat fogalmaztunk meg, hogy melyek legyenek a kiemelt feladatok.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a kiküldött határozatot.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Ha kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal teljesítmény 

követelményeinek alapját képező kiemelt célok 2015. II. félévi meghatározásával a határozati javaslat 

szerint, 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 

233/2015. (VI. 30.) határozata 

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok 

2015. II. félévi meghatározásáról 

 

I. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja a Csákvári Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat 2015. 

II. félévre vonatkozóan: 

1. Kiemelt célok a Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében:  

a) az államigazgatási szervezetrendszer átalakításával járó feladatok hatékony megoldása, szükség szerinti 

közreműködés az átalakítással keletkező feladatok megoldásában;  

b) belső kontrollrendszer működtetése;  

c) az uniós pályázatokból bevonható források folyamatos nyomon követése, a pályázati lehetőségek 

maximális kihasználása érdekében megfelelő információáramlás biztosítása;  

d) a Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, 

eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának segítése;  

e) az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a 

jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű 

alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre;  

f) az informatikai alapinfrastruktúra megszilárdítása; 

g) a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása;  

h) az önkormányzati kintlévőségek csökkentése érdekében a hátralékosokkal szemben hatékony 

intézkedések megtétele; 

i) a szociális szolgáltatás és támogatás racionalizálása; 

j) az esélyegyenlőség területén hatékonyabb feladatellátás;  

 

2. Kiemelt célok a szolgáltató jelleg javítása érdekében: 

a) az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás további javítása; 

b) az ügyintézés folyamata áttekinthetővé, követhetővé válásának elősegítése, az ügyfél elégedettség 

növelése; 

c) a Ket.-ben előírt eljárási határidők betartása, ezáltal a döntések határidőben történő meghozatala, 

valamint az ügyfelek részére a kiszámíthatóság, mint elvárás elősegítése. 

 

II. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 

teljesítményértékeléseknél az I. pontban meghatározott szempontok érvényre juttatását segítse elő. 

 

Határidő: I. pont: azonnal 

   II. pont: folyamatos január 31-ig 

Felelős:  I. pont: polgármester, jegyző 

     II. pontra: jegyző 

 

 

13./ A 889/3-891/1 hrsz.-ú ingatlanok megközelíthetősége 

 

Illés Szabolcs polgármester: 

Csákány László korábban kérte a Képviselő-testületet, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok 

megközelítéséhez szükséges út kialakításáról az önkormányzat gondoskodjon. Voltunk kint helyszíni 

bejáráson, megnéztük, hogy a tulajdonos által kért út a környezetére, az ott lévő ingatlantulajdonosokra 

milyen hatást gyakorol. Felkértük a hivatalt, hogy amennyiben a tulajdonos által a HÉSZ-ben szereplő út 

kerülne kialakításra, azt az önkormányzat hogyan tudná út céljára igénybe venni. Ez ügyben felvételre került 

jegyzőkönyv is, mely az előterjesztés melléklete. A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság is tárgyalta az előterjesztést.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

Eléggé régi ügyről van szó. Olyan területről van szó, ahol telekalakítási engedély lett kiadva úgy, hogy az 

ingatlan megközelítése nem volt szabályozva. Ez a feladat ránk hárul, de egyszerű, jó megoldást nem látunk. 

Az ott élők érdekeit figyelembe véve a Településfejlesztési Bizottság azt javasolja a testületnek, hogy a 

Haraszt utca folytatását határozza el, ami 5 ingatlant érint.  
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Ennek az útnak a szükségességét a HÉSZ is tartalmazza. Kerüljön előtérbe az érintett 5 ingatlantulajdonos 

megkeresése, hogy saját ingatlanukból az útnak megfelelő szélességű területet adjanak át az 

önkormányzatnak. Ezzel az ingatlanok megközelíthetővé válnának.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy a szomszédos tulajdonokkal az egyeztetéseket folytassa le a 

hivatal. 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Amennyiben más hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért azzal, hogy a 889/3 – 891/1 hrsz.-ú ingatlanok 

megközelíthetősége érdekében a Haraszt utca folytatásában a HÉSZ által előírt szélességű út kialakításához 

szükséges területek átadásával kapcsolatban a hivatal folytasson egyeztetést az érintett ingatlanok 

tulajdonosaival, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2015. (VI. 30.) határozata 

a 889/3-891/1 hrsz.-ú ingatlanok megközelíthetőségéről 

 

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csákvár 889/3 – 891/1 helyrajzi számú ingatlanok 

megközelíthetősége érdekében a Haraszt utca folytatásában a HÉSZ által előírt szélességű út kialakításához 

szükséges területek átadásával kapcsolatban felkéri a hivatalt, hogy folytasson egyeztetést az érintett ingatlanok 

tulajdonosaival. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

14./ Pártoló tagság a Magyar Zarándokút Egyesületben 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Többször volt a testület előtt a kérés, az Egyesület ismertető anyaga, alapszabálya, most pedig a Zarándokút 

Egyesület pártoló tagságába történő csatlakozás, és a tagsági díj megfizetése az előterjesztés tárgya.  

Az Egyesület 2011-ben alakult és a spanyol El Camino mintájára magyar zarándokút hálózatot kívánnak 

létrehozni. Ezek érintenék azokat a településeket, amelyek fontos szerepet töltöttek be Magyarország 

történetében. Ide tudunk csatlakozni, pártoló tagként kérjük felvételünket a települési tagozatba.  

 

Mészáros Tamás képviselő kiment a teremből. A Képviselő-testület 8 fővel határozatképes.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a pártoló tagsághoz történő csatlakozást, a 

tagdíj megfizetését.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Áttanulmányozva az írásos előterjesztés és a mellékelt anyagot, érdekességként láttam, hogy a 

próbazarándoklaton várhatóan részt vesz Schmittné Makray Katalin örökös zászlós zarándok, és Varga 

Miklós idei zászlós zarándok is. Ez indokolja, hogy támogassuk. 

Van néhány problémám. Mikor az elmúlt alkalommal volt itt a testület előtt az előterjesztés, akkor nem volt 

szó a pártoló tagságról, és az ezzel járó tagdíjról. Az írásos levél is tartalmazza, hogy több hazai zarándokút 

is van. Igen széles a választék. Bizonytalan vagyok abban, hogy pártoló tagként nekünk részt kell venni. 

Támogatom, hogy segítsük a munkájukat, ajánljuk a települést a zarándokút részeként, de nem tudom 

támogatni a részvételt az egyesületben. Elvileg támogatom, a pártoló tagságot már nem tudom támogatni.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Amennyiben más hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a Magyar Zarándokút Egyesülethez pártoló tagként 

való csatlakozással a tagdíj megfizetése mellett, kézfeltartással jelezze.  
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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 

235/2015. (VI. 30.) határozata 

a Magyar Zarándokút Egyesületben pártoló tagságról 

 

1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 1-i időponttal kéri a felvételét a 

Magyar Zarándokút Egyesület pártoló tagjai közé, a Települési Tagozatba.  

2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10 Ft/lakos/év összegű tagdíj II. féléves 

összegének 2015. évi költségvetés terhére történő megfizetését vállalja, ezt követően az éves tagdíjat 

éves költségvetéseiben tervezi. 

 

Határidő:  
1. pont – azonnal 

2. pontra – az egyesületi pártoló tagjai közé történő felvételt követően azonnal, azt követően az éves 

költségvetés tervezésével egyidejűleg 

Felelős: polgármester 

 

15./ Esztergom város csatlakozása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Csákvár tagja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A Társulás úgy működik, 

hogy ha új tag szeretne csatlakozni, azt a társulás minden tagjának el kell fogadni. Most Esztergom város 

kérte felvételét a társulásba. A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót.  

 

Fehér Imre képviselő: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, mely támogatja Esztergom város 

csatlakozását a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Ez formai kérdés, nincs vele gond. Szeretnék tájékoztatást kérni a hulladékudvar építésével kapcsolatban. 

Túl sok fa tűnt el a könyvtár udvaráról és a bevezető úttal is gond van. Az utóbbi napokban a munkásokat 

sem nagyon látni.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Részinformációink vannak a kivitelezéssel kapcsolatban. Az átadás időpontját többszörösen módosították, 

augusztus végén fogják átadni.  

A kivitelező levonult, az általa a kivitelezési szerződésben vállalt feladatok egy részét elvégezte. Ma itt 

voltak, valamin még dolgoztak. A fakivágásokra azért kellett sort keríteni, mert a hulladékudvarba bevezető 

utat másként nem lehetett volna megvalósítani és a szomszédos ház állagát is veszélyeztették a fák. A 

későbbiekben kulturált környezetet lehetne kialakítani és zöldítésre is lehet számítani. Az útcsatlakozással 

kapcsolatban a közút még nem vette át a csatlakozást. Hogy a kivitelező kérte-e az átvételt, nem tudom, de 

még a műszaki átadás nem történt meg.  

Kiemelném, hogy nem veszélyes hulladéktároló létesül, az udvarban szelektív hulladéktároló lesz, és lesz 

egy konténer, amibe veszélyes hulladékot is lehet tenni, térítésmentesen.  

Bízunk benne, hogy a hulladék ide kerül elhelyezésre, és nem a település különböző pontjaira.  

 

Mészáros Tamás képviselő visszaérkezett a terembe. A Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

Mai információ, hogy a közútkezelő nem vette át a csatlakozást. Mi jeleztük a kivitelezőnek mikor még nem 

végezték el a munkát. A kitűzés a tervek alapján történt meg, a kivitelezés nem. Ma felvágták a rosszul 

elhelyezett aszfaltot és elhelyezték a betongyűrűt, amit az elején kellett volna. A hivatal munkatársával ezt 

többször jeleztük a kivitelezés során.  

Több fa a kivitelezés során sérült, a kivágáskor kiderült, hogy betegek is voltak. Pótlásuk természetesen 

fontos feladat. Még egy rémhír, hogy hulladék feldolgozó üzem fog létesülni. Nem, ez gyűjtőudvar lesz, 

innen elszállítják majd a hulladékot. Tájékoztatásul mondanám még, hogy a vezeték, amit elhelyeztek az út 

alatt – eltört. Ma az utat is felbontották. A kivitelező alvállalkozói munkája már véget ért, reméljük az út 

csatlakozás is megfelelő lesz.  
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Illés Szabolcs polgármester:  

Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért Esztergom város csatlakozásával a Duna-

Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba, 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 

236/2015.(VI. 30.) határozata 

Esztergom csatlakozásáról a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz 

 

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 többségű határozatával- hozzájárul ahhoz, hogy Esztergom Város 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. július 1. 

Felelős:  polgármester 

 

16./ Aktuális ügyek 

 

155/2015. (IV. 28.) határozat visszavonásáról 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A Képviselő-testület április 28-i ülésén döntött a megvételre felkínált 1042,1043,1044 hrsz.-ú ingatlanok 

megvásárlásáról 3.300.000,- Ft összegért.  

Május 28-án érkezett Halász Pétertől egy levél, melyben visszavonta korábbi ajánlatát. Az előterjesztést a 

Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság a határozat hatályon kívül helyezését javasolja.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:  

Kérdés volt, hogy az ajánlati kötöttségünk tart-e még? Mivel visszavonta ajánlatát, nem. Ezért a határozat 

visszavonása elfogadató.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a 1042,1043,1044 hrsz.-ú ingatlanok 

megvásárlásáról szóló 155/2015. (IV.28.) határozat hatályon kívül helyezésével, 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 

237/2015. (VI. 30.) határozata 

a 155/2015. (IV. 28.) határozat hatályon kívül helyezéséről     

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1042; 1043; 1044 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról 

szóló 155/2015. (IV. 28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy az ingatlanok 

tulajdonosa az eladásra irányuló ajánlatát visszavonta.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  
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Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszűntetése 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Korábbi üléseken már tájékoztattam a testületet arról, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás feladat kiürülés miatt meg kívánja szüntetni működését, amihez a tagönkormányzatok hozzájárulása 

szükséges. Megérkezett a megszűntetésre vonatkozó határozati javaslat, melynek elfogadását javaslom.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a testületnek a határozati javaslat 

elfogadását.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás jogutód nélküli megszűntetéséről 

szóló 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 

238/2015. (VI. 30.) határozata 

a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás jogutód nélküli megszűntetéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás megszűntetésére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket 

hozza:  

I.  

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével,  

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével, 

3. Bodmér Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

4. Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

5. Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestületével, 

6. Gánt Községi Önkormányzat Képviselőtestületével és 

7. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 

 

megállapodik abban, hogy a 2004. június 28-napján kelt  – s tizenkilenc ízben módosított – Társulási 

Megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. 

§ (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás X/4.1. pontja alapján közös megegyezéssel 2015. 

december 31.-i hatállyal megszűntetik.  

 

II.  

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselőtestülete általi elfogadásával az önálló 

jogi személyiségű: 
 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

- melynek székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. sz., továbbiakban: Társulás –  
 

2015. december 31.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi 

Önkormányzatok.  
 

1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2016. január 1-napjától a tagi Önkormányzatok 

önállóan, illetőleg általuk létrehozott társulás útján kötelesek.  
 

 

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2015. december 31. -napjáig vállalhat a 

Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  
 

3. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 4/2013.(I.11.) Korm. 

rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal készíti el.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket tartalmazó a 

Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás aláírására. 
 

III.  

A Képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben az I. pontban felsorolt valamennyi Önkormányzat a 

Társulás közös megegyezéssel történő megszűntetésére nézve határozatát nem hozza meg, azaz a Társulás 

közös megegyezéssel 2015. december 31.-napjával nem tud megszűnni, úgy az Mötv. 89. § (1) bekezdése s a 

Társulási Megállapodás X/3. pontja alapján 2015. december 31-napjával a Társulásból kiválik.  

 

IV.  

A Képviselő-testület felkéri: 

 

1. a polgármestert, hogy a Társulást a döntésről értesítse.  
 

 Felelős:   Illés Szabolcs  

    polgármester 

 Határidő:  döntést követő 5 munkanap 

 

2. a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, s a Társulási Tanács elnökét 

valamennyi a fentiekben foglaltak végrehajtását szolgáló intézkedés megtételére s az I. pontban 

felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei döntését követően Ávr. 167/C. §. (3) bekezdés b) pontja 

alapján a Társulás Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásából való törlése iránti kérelem 

benyújtására. 

V. 

A Képviselő-testület a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetése ügyében 

meghozott 158/2015. (IV.28.) számú határozatát egyidejűleg visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Szükséges határozatot hozni az orvosi rendelő közbeszerzési eljárást megindító felhívásáról is. 

Köztudomású, hogy az állami támogatásból felújítandó rendelő 30 millió forintból tud megújulni, ehhez 

közbeszerzési kiírás kell. Elkészült a tervezet, a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság együttesen tárgyalta.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

Hosszú eljárás után megkaptuk az építési engedélyt a munkák elindításához. Aktuálissá vált az eljárás 

megindítása, így most rendkívüli bizottsági ülésen áttanulmányoztuk a közbeszerzési kiírást, és javasoljuk a 

Képviselő-testületnek az eljárást megindító felhívás elfogadását.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetért, támogatta a közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadását.   

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A bizottsági ülésen javaslat született az alábbi vállalkozások ajánlattételi felkérésére: Pik Pak Bau Kft.; 

Lingurár Ép Kft. és Orlovics Károly egyéni vállalkozó. A bíráló bizottság tagjainak az előterjesztésben 

szereplő személyeket javaslom: Pohlmüllner Tamás aljegyző, Sörösné Mohácsi Krisztina pénzügyi 

irodavezető, Pető Tamás műszaki referens, dr. Bíró Gyula közbeszerzési tanácsadó.  

Kérem, aki ezekkel a kiegészítésekkel együtt 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: 
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

239/2015. (VI. 30.) határozata 

közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadásáról az orvosi rendelő felújításához 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti orvosi 

rendelő épületének felújítása, átalakítása” kivitelezési munkáinak elvégeztetésére a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárást megindító dokumentációt és iratmintákat a határozat 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat: 

 Pik-Pak Bau Kft. (Székhely: 8083 Csákvár, Esterházy Móric köz 2., képviseli: Szakács Zoltán) 

 Lingurár Ép Kft. (Székhely: 8083 Csákvár, Bokréta u. 16., képviseli: Lingurár Zalán) 

 Orlovics Károly egyéni vállalkozó (Székhely: 8083 Csákvár, Rákóczi u. 56.) 

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait az alábbiak szerint jelöli ki: 

Bíráló Bizottság elnöke: Pohlmüllner Tamás – aljegyző 

Bírálóbizottsági tagok:  dr. Bíró Gyula – közbeszerzési tanácsadó 

Sörösné Mohácsi Krisztina – pénzügyi irodavezető 

Pető Tamás – műszaki referens 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 

239/2015. (VI. 30.) határozat 1. számú melléklete 

 

Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció 

 

 

Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció 

(Iratminták) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:  

Előző héten csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben a helyi adókról szóló törvény módosítása. A 

testület fontolja meg, hogy foglalkozik-e ezzel. Lehetőség van vállalkozó háziorvos és védőnő számára 

iparűzési adó mentességet adni bizonyos feltételek esetén. A háziorvosok beletartoznak ebbe a körbe, 

lehetőségünk lenne az iparűzési adó alól mentesíteni őket. Ezt legkésőbb november 30-ig kell elfogadni. 

Javaslom a költségvetés tárgyalásakor ennek beépítését.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

A várossá nyilvánítás évfordulójára nem tervezünk megemlékezést? 2 éve volt. Amennyire tájékozódtam 

Aba városa tavaly is jelentős ünnepséget szervezett a várossá nyilvánítás évfordulójára. Megfontolandónak 

tartom, hogy valamilyen formában emlékezzen meg a település, mert a megváltozott jogszabályok alapján 

már nem volna lehetőségünk városként tovább táplálni hagyományainkat.  

A másik a fogorvosi praxis. Van ezzel kapcsolatban valamilyen információnk? A legutolsó információm, 

hogy eladásra meghirdette a praxist.  

Kitört a nyár, és a településen néhány civil szervezet szervez táborozást a gyermekek részére, melyeket az 

önkormányzat lehetőségeihez mérten támogat is. Nem merült fel a nyári napközi megszervezése? Ez nem a 

KLIK feladata, de a települési önkormányzatnak lehet feladata. A gyerekekről való gondoskodás fejében 

kapunk támogatást a gyermekétkeztetéshez, de ha van igény a településen, jövőre érdemes lenne erről 

gondolkodni, kitalálni a formáját. Tudom, hogy a híradások alapján az ország helyzete egyre jobb és javul, 

de azért a településen sok gyerek van délelőttönként az utcákon. Lehetne nekik tartalmas foglalkozásokat 

szervezni, ez szép feladata lehet az önkormányzatnak.  

Említette polgármester úr, hogy megalakult a civil kerekasztal. Már jeleztem korábban, hogy valamilyen 

formában formalizálni kellene. Lehet egy civil kerekasztal is, de annak vannak feltételei, körülményei, 

szabályai. Meg kell hívni a vezetőjét, és tájékoztatni kell az ügyekről. Meg kell határozni a tagjait.  

Végül a reptér előbérleti jogával kapcsolatban nem érkezett válasz?  
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Azt kérem mindenkitől, aki önkormányzati tulajdonon bármilyen átalakítást, fejlesztést tervez, időben 

jelezze, gondolja át, mert az önkormányzatnak tulajdonosi hozzájárulást kell adnia. Ez jogszabály és nem 

szeretnék még egyszer olyan helyzetbe kerülni, mint a mai négyes napirendi pont kapcsán.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A reptérrel kapcsolatos tájékoztató zárt ülésen napirend.  

A városi ünnepséggel kapcsolatban mondanám, hogy minden év november körül összeülünk a Csákváron 

működő civil szervezetek és a rendezvényszervezők, a rendezvénynaptár összeállítása céljából.  

Az idei évre sem a naptárba, sem a költségvetésbe nem volt betervezve. Legkorábban a kerek évfordulót 

javaslom megünnepelni, 5 évest, nem pedig 2-3-4. évest. 

A fogorvosi praxissal kapcsolatban a doktornő október 31-ig dolgozik. Addig szól a felmondási ideje. Árulja 

a praxist, érdeklődők vannak, de nincs információm arról, hogy áll az értékesítés. 

A napközivel kapcsolatban, az idei év több szempontból is okafogyott. A költségeket tervezni kell, és a nyári 

szünet megkezdését követően nehéz lenne felmérni az igénylőket. Minden szünetben meg vannak keresve a 

szülők azzal a lehetőséggel, hogy az iskola lehetőséget biztosít az igénylők részére. Az elmúlt két évben 

egyszer sem volt erre igény, de a lehetőség adott.  

A civil kerekasztal nevének nem gondolom, hogy nagy dolgot kellene tulajdonítani, de akik létrehozták 

többet tudnak mondani, Mészáros Tamás részese volt.  

 

Mészáros Tamás képviselő:  

Erről fogok tájékoztatást adni, de egy találkozáson vagyunk túl, még nem határozta el a társaság, hogy 

milyen formában szeretnénk működni. A Humán Erőforrások Bizottsága ülésén többször felmerült erre az 

igény, hogy az aktív civil szervezetekkel szorosabb kapcsolatot ápoljunk. Ennek felkarolását Szekeresné 

Horváth Zsuzsa vállalta, az ő segítésével lett összehívva a találkozó. Laza egyesületi jogi formát keresünk, a 

következő találkozásra az augusztus 20-i rendezvény kapcsán kerül sor. 

 

Több napirendi pont nem lévén, a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 18 órakor 

berekesztette. 
 

- k.m.f. - 
 
 

 

Illés Szabolcs      Tóth Jánosné  

             polgármester       címzetes főjegyző 
 
 

 

 

Mészáros Tamás       Csutáné dr. Hámori Anikó  

jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 


