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Rendelet:
15/2015. (VII. 29.) az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
16/2015. (VII. 29.) a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
17/2015. (VII. 29.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről
18/2015. (VII. 29.) a közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről
19/2015. (VII. 29.) az állattartásról szóló 7/2010. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Határozatok:
245/2015. (VII. 28.) jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
246/2015. (VII. 28.) a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
247/2015. (VII. 28.) a Gondozási Központ és Idősek Otthona fenntartói joga átadásának tudomásul vételéről
248/2015. (VII. 28.) az elhullott állatok tetemének ártalmatlanításáról és az azzal kapcsolatos
megkeresésekről
249/2015. (VII. 28.) az orvosi ügyeleti ellátás megoldási lehetőségeiről szóló tájékoztatóról
250/2015. (VII. 28.) háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladat-ellátására
szerződés jóváhagyásáról
251/2015. (VII. 28.) Az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról szóló július havi
tájékoztató elfogadásáról
252/2015. (VII. 28.) Gördülő Fejlesztési Tervek szolgáltató általi benyújtásáról
253/2015. (VII. 28.) víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervek településrendezési tervekkel kapcsolatos
összhangjáról
254/2015. (VII. 28.) víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervek végrehajtásához szükséges forrásokról
255/2015. (VII. 28.) víziközmű 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervek fejlesztési és pótlási tervének
elfogadásáról
256/2015. (VII. 28.) víziközmű 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervének
elfogadásáról
257/2015. (VII. 28.) Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
258/2015. (VII. 28.) Ivóvíz és szennyvíz víziközmű rendszerek vagyonértékeléséről
259/2015. (VII. 28.) közkutak keresztmetszetének szűkítéséről, leszereléséről
260/2015. (VII. 28.) Magáriusz Zsolt vidámparki tevékenysége helyszínének megjelöléséről
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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 28-án megtartott nyilvános
üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében.
Jelen vannak:

Meghívottak:

Jegyzőkönyvvezető:

Illés Szabolcs
Knausz Imre
Zolnai Sándor
Fehér Imre
Mészáros Tamás
Csutáné dr. Hámori Anikó
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
dr. Szeredi Péter
dr. Rankl Erzsébet
Tóth Jánosné
Pohlmüllner Tamás
dr. Verhóczki Zita
Magyar Diána

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző
aljegyző
önkormányzati és társulási irodavez.
igazgatási előadó

Illés Szabolcs polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket és a tévénézőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő
képviselőből 9 fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek más javaslata, véleménye. Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a
napirendet a szavazásra bocsátja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Mészáros Tamás és Zolnai Sándor képviselők személyében.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
245/2015. (VII. 28.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén jegyzőkönyv hitelesítőnek Mészáros
Tamás és Zolnai Sándor 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./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosítása
3./ A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
22/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4./ A közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
5./ Az állattartásról szóló 7/2010. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
6./ Döntés az elhullott állatok tetemének ártalmatlanításával kapcsolatos megkeresésekről
7./ Orvosi ügyeleti ellátás
8./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
9./ Döntés bérüzemeltetett víziközmű 2016-2030 Gördülő Fejlesztési Tervéről
10./ Aktuális ügyek
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:
Július 1-jén Köztisztviselői Nap volt. A hivatal dolgozóival Csákberényben egy tartalmas kiránduláson
vettünk részt.
Július 2-án volt az országgyűlési képviselői iroda átadása Bicskén.
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Július 10-én egyeztetést folytattam a Gondozási Központ és Idősek Otthona átadásával kapcsolatban
Egervári Ágnessel a Katolikus Szeretetszolgálat vezetőjével, Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és
Knausz Imre alpolgármester úrral, az intézmény vezetőjével.
Július 11-én táborzáró koncerten vettem részt az evangélikus templomban.
Július 12-én a Vaskapu Hagyományőrző Egyesület fogadta a kárpátaljai táborozó gyerekeket.
Július 14-én volt a fotovoltaikus pályázat kivitelezői egyeztetése, a rendszer kiépítése a jövő héten kezdődik.
Július 15-én munkaértekezletet tartottunk a Gondozási Központ és Idősek Otthona átadásával kapcsolatban.
Ezen a napon 5 órakor volt a civil kerekasztal ülése, ahol az augusztus 20-i rendezvénnyel kapcsolatos
teendőkről esett szó. Mint ismeretes, több fórumon is tájékoztatva lett a lakosság, hogy ismét nyertes
pályázataink voltak. Két mikrobuszt nyert az önkormányzat, egyik a Gondozási Központ és Idősek Otthona
tulajdonába kerül. Az ezekhez tartozó szerződések aláírására került sor július 17-én. A gépkocsik október
elején érkeznek majd meg.
Július 19-én részt vettem a kárpátaljai gyerekek táborzáró ünnepségén.
Július 20-án egyeztettem az orvosokkal a rendelő költség-megosztásával kapcsolatban, melynek kapcsán a
feladat-ellátási szerződések módosítása lesz szükséges.
Nyertünk továbbá 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást a múzeumi tábor megvalósításához.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága átruházott hatáskörben két dologról döntött. A könyvtár nyári zárva
tartásáról és két szociális otthoni beutalásról.
Ezen kívül, mint a Humán Erőforrások Bizottsága elnöke részt vettem a Csákvári Civil Kerekasztal
megalakulásán. Két ülés zajlott le, egy informális, második alkalommal már konkrétabb. Ezen a
megbeszélésen Csákvár civil szervezeteinek képviselői voltak jelen. Szembesültünk azzal a nehézséggel,
hogy mit jelent az augusztus 20-i rendezvény megszervezése, amikor az egész ország ezt az ünnepet ünnepli.
Pénzeket átcsoportosítani, színvonalas fellépőket biztosítani. Ott született a javaslat, ami nem teljesen új.
Volt már rá korábban is próbálkozás, hogy az augusztus 20-i rendezvény mellett, és attól függetlenül legyen
Csákváron Floriana Napok rendezvénysorozat. Ha időben elő tudjuk készíteni, színvonalas ünnepe lesz
Csákvárnak.
Nem bizottsági elnökként és nem is teljesen magánemberként jártam Erdélyben, és voltam Kászonban is. Az
ottani elöljárókkal megosztottam a javaslatot. Felajánlották, hogy az ott működő több művészeti csoport
szívesen eljönne a rendezvényre, fellépést is vállalnának, Pyrbaum is hasonlóan áll a dologhoz. Reményeim
szerint testvér-települési találkozóval is egyben lehet ez.
Két csákvári fiatalt vittünk, akik 1 hónap önkéntes munkára mentek egy Böjte Csabáék által fenntartott
otthonba. Erdélyben már több mint 100 otthon működik, és szívesen vesznek oda fiatalokat, akik
tehermentesítik a nevelőket.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Augusztus 20.-val kapcsolatban kénytelen vagyok csodálkozásomnak hangot adni. Az augusztus 20.,
amennyire vissza tudok emlékezni, az elmúlt években is megünneplésre került színvonalas rendezvények
keretében. Minden alkalommal sikerül megfelelően összehozni, nem merültek fel ilyen problémák, amiket a
Civil Kerekasztal konstatál. Megfelelő biztosítással, előkészületekkel, színvonalas rendezvényeket lehetséges
szervezni.
Hogy kerülnek ide a testvérvárosok? Most van javaslat arra, hogy a testvérvárosok pályázatán induljunk EUs támogatásra. Hogy mikor, kit hívunk meg, az a mi testületünk döntése. Olyan dolgok mosódtak össze, amik
nem tartoznak össze.
Augusztus 20. szimbolikus ünnep. Úgy gondolom, nem csak az elmúlt 25 évben. Ez Szent István király
ünnepe, ezzel a nappal fejeződik be az aratási időszak. Azt nem lehet májusban megtartani. Amennyire
vissza tudok emlékezni augusztus 20. olyan szempontból is külön ünnep volt Csákváron, hogy ez a nyár
utolsó hétvégéje, akik elkerültek a településről, ilyenkor haza látogattak. Ez több napos rendezvény volt.
Nem tologatni kell az ünnepet, hanem megfelelő időben, megfelelő felkészüléssel elkezdeni a szervezést, és
ahogy az elmúlt években, idén is sikerül, jövőre is sikerülni fog. Szeretném látni a civil szervezeteket, akik
ezt kegyetlen módon így gondolják.
Mészáros Tamás képviselő:
Köszönöm az észrevételt. Abban igaza van képviselő úrnak, hogy Csákváron és a vidéki településeken a
nagyszabású búcsúk áttolódtak augusztus 20-ra. 16 éves voltam mikor először vettem részt a rendezvények
szervezésében. Onnantól 30 évre visszamenőleg követem figyelemmel a rendezési nehézségeket. Mindenki
augusztus 20-ra szeretne művészeti csoportokat lekötni, ilyenkor egy tűzijáték a szilveszteri tűzijáték
árfolyamán van.
Egy dolog elkerülte a figyelmét. Azt mondtam, hogy augusztus 20. méltó megünneplése mellett. Ahogy most
is megvan az állami ünnep része és a szórakoztató része a rendezvénynek. A kettőt szeretnénk szétválasztani.
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Mindenki számára ment meghívó a Civil Kerekasztal ülésére. Akik jelen voltak, szervezésben jártas
emberek, megerősítették ezt a törekvést. Lehet, hogy szerencsétlenül fogalmaztam, de a testvérvárosok
részéről is szándék arra, hogy részt vegyenek Csákvár kulturális életében, és szívesen tennék tiszteletüket
Csákváron.
Illés Szabolcs polgármester:
Javaslom, hogy szavazzunk. Kérem, aki egyetért a két ülés végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásulvételével, 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
246/2015. (VII. 28.) 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
Illés Szabolcs polgármester:
Említettem, hogy július 10-én a Gondozási Központ és Idősek Otthona feladat-átadásával kapcsolatban
történt megbeszélés az érintett társszervek, az önkormányzat és országgyűlési képviselő úr között. Ezzel
kapcsolatban tartottunk munkaértekezletet is. A Csákvári Önkormányzati Társulás a fenntartója a Gondozási
Központ és Idősek Otthonának, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. Az előterjesztés
tartalmazza a feladat-átadásra vonatkozó határozati javaslatot, melyet elfogadásra javaslok.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Az épület használata, hasznosítása az új feladat ellátó számára, kérdéseket vet fel. Mint tulajdonos az
önkormányzat Képviselő-testülete tisztában van azzal, hogy a feladat-átadás a jövőben érinteni fogja.
Itt még nincs döntése a testületnek ebben a szakaszban, a későbbiek során, ha az előzetes tárgyalások azt
igazolják, hogy van létjogosultsága, akkor szükséges a döntés. Ezzel a döntéssel a polgármester
felhatalmazást kap, hogy tárgyaljon és tájékozódjon ez ügyben. Nem látom akadályát, hogy a testület a
határozatot elfogadja.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Úgy gondolom, hogy a Gondozási Központ és Idősek Otthona, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások,
melyeket az önkormányzat nyújt a település lakóinak: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, amit az
önkormányzaton keresztül gyakorol az állam, nem lenne jó, ha egy-egy felekezet hatáskörébe, felügyelete alá
tartoznának.
Ezek továbbra is olyan feladatok, melyeket részben kötelezően, részben önkéntesen az önkormányzatnak kell
ellátni és biztosítani a település lakói részére. Nem értek egyet a megfogalmazódott kezdeményezéssel.
Illés Szabolcs polgármester:
Elvi állásfoglalásról kell dönteni, ez nem jár semmi elkötelezettséggel. A képviselő úr pontosan ismeri az
ÁSZ vizsgálat eredményét, ami megfogalmazta, hogy az önkormányzatnak milyen költségcsökkentő
intézkedéseket kell meghozni a költségvetés biztosításához. Ez a megoldás látszott a legcélszerűbbnek, mert
új adót nem vezettünk be. Ezzel senkinek nem sérülnek az érdekei. Attól, hogy katolikus lesz az intézmény
neve, még mindenkit felvesznek. Semmilyen teherrel, plusz kötelezettséggel nem jár. A jelenlegi térítési
díjak maradnak érvényben. Ezzel hátrány nem fogja érni a település lakosságát. Az üzemeltetés éves szinten
25 millió forinttal terheli meg a költségvetést. Ez az összeg, ha valamennyit át is kell adni finanszírozásba itt
marad a településen, amit a városra lehet fordítani.
Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, mely a Gondozási Központ és Idősek Otthona
fenntartói joga átadásának tudomásul vételéről szól, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
247/2015. (VII. 28.) határozata
a Gondozási Központ és Idősek Otthona fenntartói joga átadásának tudomásul vételéről
1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával kinyilvánítja, hogy a Csákvári
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa – feladatátadási szándék tárgyában hozott – 32/2015. (VII.
13.) határozatában foglaltakkal egyetért, azt mint a Gondozási Központ és Idősek Otthona szolgáltatásait
lakosságszám arányosan leginkább igénybe vevő társulási tag önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve,
jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja továbbá, hogy a Római Katolikus
Egyházi Szeretetszolgálat, valamint a fenntartó-váltással érintett egyéb szervezetek részére – a Gondozási
Központ és Idősek Otthona 2016. január 1. napjával történő szakszerű, sikeres és gyors átadása érdekében
– a szükséges adminisztratív támogatást a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével biztosítja.
Felelős:
1. pont – polgármester
2. pont – jegyző
Határidő:
1. pont – azonnal
2. pont – folyamatos
2./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosítása
Illés Szabolcs polgármester:
A Képviselő-testület a korábbi üléseken megismerte az előbb említett ÁSZ vizsgálat eredményeit. Az ÁSZ
meghatározta azokat az irányelveket, amelyek szerint a következő évben a költségvetést össze kell állítani.
Olyan intézkedéseket kell hozni, melyek költségcsökkentést és bevételnövelést eredményeznek. Ennek
eredményeként született meg a 2015. évi költségvetés, amit a testület egyhangúlag elfogadott. Félévkor
szokásosan módosítjuk a rendeletet, és hozhatunk olyan intézkedéseket, melyeket az ÁSZ feladatul szabott.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság két módosítást javasol a testületnek. A költségvetésbe tervezve volt egy
teherautó vásárlás, de mivel nyertünk egy kisbuszt, az erre tervezett 3,5 millió forintot javasoljuk az orvosi
rendelő felújítás pótmunkáinak tartalékösszegére átcsoportosítani.
A Floriana Nap költségeire a civil alapból 200.000,- Ft átcsoportosítását javasoljuk.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Ez módosította az előterjesztést a bizottsági üléshez képest. Köszönöm, hogy az észrevételeimet figyelembe
vette polgármester úr. Ez a 200.000,- Ft mely a civil alapból átcsoportosításra kerül, ha a pályázat - amelynek
elbírálása augusztus vége felé történik meg,- sikeres lesz, visszacsoportosításra kerül a civil alapba?
Illés Szabolcs polgármester:
Amennyiben a pályázat sikeres lesz, a civil alapból átcsoportosítandó összeget visszatesszük.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Lehetséges a pályázatból úgy gazdálkodni, hogy más előadók lesznek meghívva, mint akik a pályázatban
meg vannak jelölve?
Illés Szabolcs polgármester:
A pályázatban szereplő előadókat hívtuk meg. Kérem, aki egyetért az elhangzott módosításokkal a
költségvetési rendelet módosításának 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
15/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3./ A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 22/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Pohlmüllner Tamás aljegyző:
A Kormányhivatal javaslattal élt a rendeleteinkkel kapcsolatban, és a célellenőrzés is fogalmazott meg
javaslatokat. Szükségesnek láttuk a 22/2003. önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, mely a települési
hulladékkezelés helyi ellátásáról szól. A rendelet mindkét területet szabályozta, ezt most két külön
rendeletben javasoljuk elfogadni. A jogszabályi háttér is módosult, indokolt volt a felülvizsgálat. Az új
közszolgáltatási szerződés megkötését követően a házhoz menő szelektív gyűjtés és lomtalanítás
szabályainak változása is átvezetésre került. A bizottságok tárgyalták a két rendelet tervezetet. Kisebb
fogalmi pontosítások történtek a hivatal részéről.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság ülésén, mint aljegyző úr is mondta, örömmel vettük, hogy a jogszabályi
változások bekerültek a rendeletbe, ami ezzel aktualizálásra került. Kérjük a hivatalt a széles körű
tájékoztatásra, amit a csákvári felületeken javaslunk megjelentetni.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a Településfejlesztési Bizottság javaslata szerint, és
fontosnak tartja a lakossághoz történő eljuttatását.
Illés Szabolcs polgármester:
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet tervezet 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
16/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről szóló rendelet tervezet 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
17/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybe vételéről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ A közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló 23/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Pohlmüllner Tamás aljegyző:
A rendelet alapja az 1995. évi LIII. törvény, amely felhatalmazást ad az önkormányzatoknak a rendeleti
szabályozásra, a köztisztaságra vonatkozó rendelet megalkotására. Ennek szabályozása az előterjesztés
tárgya és a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását emeltük még be. Meg kell említeni, hogy a járáshoz
került a szabálysértés, ezt már a járási hivatal látja el. Köztes megoldás az önkormányzat számára a helyi
szintű szabályozásra, eljárásra. A bizottságok tárgyalták az előterjesztést, kisebb módosítások történtek.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság amellett, hogy tartalmával és a módosítások bekerülésével kéri határozottan
a lakosok tájékoztatását. Több fontos dologról is beszéltünk, a hulladékégetés szabályai minél szélesebb
körben kerüljenek ismertetésre, a szabályokat mindenki ismerje és tartsa be.

6

Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a rendelet módosítást.
Mészáros Tamás képviselő:
A rendelet Csákvár egész közigazgatási területére vonatkozik. Az égetésnél ez nem volt teljesen egyértelmű.
Ezzel szeretném csak alátámasztani, hogy a közzététel során ne az egész rendelet, hanem a fontosabb
szabályozások kerüljenek kiragadásra. Fontos a házszámtáblák kitétele is. A hétvégi zajkeltéssel
kapcsolatban a motoros eszközök használata mettől-meddig tiltott, itt kiemelt volt a robbanómotoros eszköz.
Illés Szabolcs polgármester:
A változtatásokkal javaslom elfogadni a rendelet tervezetet. 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
18/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
a közterületek rendjéről és köztisztaságról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ Az állattartásról szóló 7/2010. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Pohlmüllner Tamás aljegyző:
Az előterjesztés elkészültének legfőbb indoka, hogy régen alkotott rendeletről van szó, aminek a jogszabályi
háttere jelentősen megváltozott. A szabálysértés átkerült a járáshoz, és a haszonállatokra vonatkozó
szabályozás is az államhoz. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról alkothat a testület rendeletet, de korábban
döntés született arról, hogy a magasabb szintű szabályozásra tekintettel, nem kíván rendeletet alkotni. Mivel
a haszonállatokra vonatkozó szabályozás már nem az önkormányzat hatásköre, szükséges a rendelet hatályon
kívül helyezése.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság egyetértett azzal, hogy olyan rendeletet, aminek tartalmát felsőbb
jogszabályok részletesen tartalmazzák, helyezzünk hatályon kívül, melyről széles körben tájékoztassuk a
lakosságot.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a testületnek a rendelt hatályon kívül helyezését.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért az állattartásról szóló 7/2010. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 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
19/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
az állattartásról szóló 7/2010. (VII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mészáros Tamás képviselő:
A tájékoztatás előtt lehet annyit kérdezni, hogy ez a változás, a helyi rendelet hatályon kívül helyezése miatt
van. A magasabb szintű jogszabály tágítja vagy szűkíti az állattartás szabályait?
Illés Szabolcs polgármester:
A jelenleg hatályon kívül helyezett rendelet a felsőbb jogszabállyal párhuzamos szabályozást tartalmazott.
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Zolnai Sándor képviselő:
Egyrészt szigorúbb is, és megengedőbb is. Az állattartás helyét tekintve megengedőbb, de a módját, olyan
dolgok határozzák meg, mint állatjóléti törvény, higiéniás törvények. Erről is kértünk tájékoztatást, hogy
egyértelmű legyen.
6./ Döntés az elhullott állatok tetemének ártalmatlanításával kapcsolatos megkeresésekről
Illés Szabolcs polgármester:
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése írja elő az
önkormányzatok kötelező feladataként településük belterületén a kóbor állatok befogásának kötelezettségét.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglaltak a nevezett
feladatellátást - közterületen elhullott állat tetemének tekintetében - egyértelműen az önkormányzathoz
telepítik [19. § (1)-(2) bek.].
A Csákvári Önkormányzati Társulás 2015. május 12-ei ülésének napirendjén szerepelt az elhullott állatok
tetemének ártalmatlanítása tárgyban készült előterjesztés. A Társulás kinyilvánította feladat-ellátási
szándékát a 22/2015. (V. 22.) CSÖT határozatban, mely szerint „A Csákvári Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács arról határozott, hogy a társult települések egyedileg levélben megkeresik Csákvár Város
Önkormányzatát és kezdeményezik feladat ellátására vonatkozó megállapodás kötését az érintett település és
Csákvár tekintetében.”
A döntést követően kezdeményezés nem érkezett, ezért 2015. június 04-én a munkaszervezet vezetője
írásban kereste meg a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőit.
A telep működtetése magas összegbe kerül, ezt a testület is észrevételezte. A telep működtetésének van havi
költsége, és az állat tetem közvetlen elhelyezésének is.
A két település csak a beszállított tetemek után akar fizetni. Azt javasoltam a bizottságoknak, hogy mivel a
telep működtetési költsége magas, és ugyanazok a kötelezettségek terhelik a csatlakozó önkormányzatokat
is, hogy a két önkormányzat ne csak az elhelyezett állati tetemek után fizessen, hanem járuljon hozzá az
üzemeltetési költségekhez is.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság egyetértett azzal, hogy a településünk által működtetett gyűjtőhely
költségeiben vállaljanak részt az említett önkormányzatok. Csak ebben az esetben javasolja a hozzájárulás
megadását.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság is ezt javasolja. Hosszan tárgyaltuk a témát, a lakosságszám-arányos
megosztást javasoljuk, hogy a többi önkormányzatnak érdeke legyen a tagtoborzás, ezzel is csökkentve
Csákvár terheit.
Illés Szabolcs polgármester:
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
248/2015. (VII. 28.) határozata
az elhullott állatok tetemének ártalmatlanításáról és az azzal kapcsolatos megkeresésekről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a térség településeinek az önkormányzat tulajdonában
lévő állati melléktermék gyűjtőhely használatára vonatkozó igényét megismerte.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az érintett települési önkormányzatokkal történő megállapodást
követően a tulajdonában lévő Csákvár 078. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon található állati melléktermék
gyűjtőhelyre való önkormányzati, illetve lakossági beszállítást engedélyezi az önkormányzatok által
lakosságszám arányosan fizetendő átalánydíj, valamint a testület által határozatba foglalt egyedi lakossági
beszállítási díj összegének megfizetése mellett.
A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a térségi települési önkormányzatok ilyen irányú igényeinek
ismeretében az érintett települési önkormányzatokkal kötendő feladat ellátási szerződést készítse elő,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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7./ Orvosi ügyeleti ellátás
Illés Szabolcs polgármester:
Az első rész tájékoztatást tartalmaz, amit a testület kért a betegforgalommal kapcsolatban. Az előterjesztés
tartalmazza a költségkalkulációt, hogy mennyibe kerülne az önkormányzatnak a saját ügyelet. A Humán
Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága az ügyeleti tájékoztatót tudomásul vette és elfogadásra javasolja.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság is javasolja a tudomásulvételt.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Megismerve a Bicskei Ügyeleti Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokat, azt kell mondanom, hogy
a település lakosságának egészségi állapotában ugrásszerű javulás következett be. Egy két számot mondok
2014. május 1-től 2015. április 30-ig az ügyeleti ellátást 286 lakos vette igénybe, ami havonta 24 fő.
2013. évben az átlagos ügyeleti terhelés Csákvárról 508 fő volt. Nagyjából negyedére csökkent az ügyeleti
ellátást igénybe vevők száma, ahogy azt az előterjesztés is leírja.
Úgy gondolom, hogy ez egy hamis adat. Nem vitatva, hogy valóban ennyien mentek be, vagy várták meg a
kiérkezést. A település lakóinak ügyeleti ellátása az elmúlt egy évben rosszabbodott. Különböző információk
vannak, amik eljutottak hozzám, és remélem a többiekhez is. A lakosság részéről többször is felvetésre
került. Nem tudom támogatni a telefonos gyógyítást. Szépen le lehet írni, számtalan vitám volt ezzel
kapcsolatban egészségügyi miniszterekkel, hogy milyen jó szolgáltatás a beteg kikérdezése, látatlan ellátása.
Nem ez az egészségügyi ellátás megfelelő formája. Elfogadhatatlan az az érvelés, amelyet néhányszor
megkaptam már, hogy a csákvári lakosok elvoltak kényeztetve a helyben történő ügyeleti ellátással.
A Csákváron élők azt kapták, amit megérdemeltek. Nem támogatom az ügyeleti ellátásnak ezt a formáját,
amely természetszerűleg az előterjesztés szerint megvalósításra kerül. Meg kell tenni ezt Csákvárnak, és egy
idő után a környező települések polgárai csatlakoznak a szolgáltatáshoz. Egy csákvári központtal működő
ügyeleti szolgáltatás kiépítése fontos. A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén elmondtam, hogy nem vitatom az
előterjesztésben leírtakat, de nem kívánom itt most ismételten elmondani. Úgy látom, hogy lehetőség van
arra, hogy Csákváron az ügyeleti szolgáltatásnak bizonyos formája megvalósulhasson, a település
költségvetése lehetőséget ad rá.
Több ajánlatot szerzett be polgármester úr, ezekből legalább kettő elfogadható. Remélem, a polgárok
ráveszik Képviselő-testületüket, hogy csatlakozzanak a központhoz. Továbbra is a csákvári ügyeletet
támogatom.
Illés Szabolcs polgármester:
A számok ismerete nélkül tűnnek hamisnak az elmondottak. Az sem fedi a valóságot, amit képviselő úr
elmondott. Konkrét számok szerepelnek a táblázatban, amit a hivatal kigyűjtött. A két árajánlat, amit kaptam,
elég egyértelműen mutatja, hogy csákvári központtal mennyibe kerülne az ügyelet működtetése. 36 millió
forintba kerülne Csákvár városának az ügyelet újra indítása. Ez az összeg a költségvetésben nem áll
rendelkezésre. A környező települések polgármestereivel is folytattam tárgyalást. Kilenc polgármester
egyértelműen nyilatkozott, hogy a jelenlegi szolgáltató árai és szolgáltatása megfelelő, ha csak egy forinttal
lenne drágább Csákvár, már akkor sem jönnének át.
Jelenleg 182.000,- Ft-ot fizetünk havonta az orvosi ügyeleti ellátásért. Ha visszaosztjuk a számokat, akkor is
nagyon drága lenne a helyi központú ügyelet működtetése. Úgy gondolom, mind a kilencen, akik itt ülünk,
és bízom benne, hogy mindenkinek a nevében mondhatom, hogy egyértelmű szándék az ügyeleti ellátás
visszahozása, ha ésszerű árakon tud megvalósulni. A két ügyeleti szolgáltató közül az egyik hétvégi
ügyeletre, szombat reggeltől estig, és vasárnap reggeltől estig havi 600.000,- Ft-ot kér, és ezen felül van még
a havi 182.000,- Ft a bicskei ügyeletre. Ráadásul a hétvégi ügyelet akut, nem megy ki házhoz.
A másik ajánlat bekalkulálta, hogy még három települést bevonunk, ez alapján került kiszámításra a havi
1.200.000,- Ft.
Mészáros Tamás képviselő:
A statisztikákra könnyen ráhúzzuk Churchill mondatát, mely szerint „Csak abban a statisztikában hiszek,
amit én magam hamisítok.”
Az, hogy korábban Csákváron négyszerese volt az ügyeleti ellátottak száma, egyfajta meghosszabbított
rendelési idő volt, sorban állás nélkül, hétvégén. A jelenlegi ügyeleti ellátást évek óta támogatja a
mentőállomás. Azt tapasztalom, hogy egyetértve polgármester úrral, egy helyben történő ellátás mennyivel
kényelmesebb és jobb, de Csákvár lakossága nem ellátatlan, nincs veszélyesebb helyzetben, mint bármely
más település.
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Zolnai Sándor képviselő:
A jelenleg Csákváron dolgozó orvosok az ügyeleti rendszerben nem vehetnek már részt. Mindhárom orvos
részt vesz más ügyeleti rendszerben és sokkal nagyobb a praxisuk, mint korábban. Ami megszokott volt a
helyi ügyeletben, hogy a hétköznapi orvossal találkozott a lakos. Ez sem tud megvalósulni. Jelenleg nincs
lehetőség a helyi ügyelet visszaállítására.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Egy-két dologra szeretnék reagálni. Churchill mondata valóban így került be a köztudatba, bár eredetileg
nem így hangzott.
Úgy gondolom az, hogy lesz-e orvos a csákvári ügyeleti rendszerben, az vagy igen, vagy nem. Az adott
pillanatban lehetséges. Korábban is lett volna lehetőség megfelelő óradíj fizetésével, ügyeletbe bevonható
orvosok alkalmazására, amennyiben a csákváriak nem vállalták volna.
Nem tudom, hogy a környező orvosok közül ki kíván részt venni, vagy ki nem. Ezt nem tartom erős érvnek,
hogy a csákváriak nem vállalhatják.
A hídon akkor kell átmenni, mikor odaérünk. Szerintem megoldható ez a probléma. Nem akartam a
számokba belemenni, de mivel polgármester úr a végét mondta el a történetnek, abból vissza kellene
számolni néhány olyan tételt, ami nem reális a történetben. A 36 millió forintban a létrehozás olyan költségei
is szerepelnek, amelyek nagyobb része megvan. Nem jogos a 36 millió forintos végösszeg.
Ebből az OEP támogatást le kel vonni. Ezért, amit el tudok fogadni az éves működésre, ha csak erről a
területről beszélünk, az csak a vásárolt közszolgáltatás és a gépkocsi vezető. Ez 25 millió forint. Ami sok
pénz, de ebből még le kell vonni az OEP finanszírozást, így 21-22 millió forintba kerülne a csákvári ügyelet
működtetése. Egy dolog, hogy pillanatnyilag mit mondanak a környező települések polgármesterei. Az ott
lakók mikor látják, hogy van Csákváron ügyelet ami kiér, és nem telefonon látja el a szolgáltatást, nem
kényszerítik-e ki a csatlakozást?
Előrelépés lenne a hétvégi ügyelet is, annak összege is éves 8 millió forint, amelyet az önkormányzat
jelenlegi költségvetésében tud vállalni és rendelkezésre tud bocsátani. Nem kívánom Csákvár költségvetését
romba dönteni, de az emberi életnél, oktatásnál, egészségnél fontosabb nincs. Ez az a terület, ahol a lehető
legjobb szolgáltatást kell biztosítani a település lakói számára. Ezt meg lehetne tenni.
Fehér Imre képviselő:
A néhány kilométeres körzetben szeretném kiemelni, hogy Gánton, Bodméron és Vértesacsán csákvári
háziorvos rendel, akiknek ismerjük az egyéb elfoglaltságait is. Ezt szükséges figyelembe venni.
Illés Szabolcs polgármester:
Javaslom, hogy szavazzunk. Kérem, aki egyetért az orvosi ügyeleti ellátás megoldási lehetőségeiről szóló
tájékoztató tudomásul vételével, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
249/2015. (VII. 28.) határozata
az orvosi ügyeleti ellátás megoldási lehetőségeiről szóló tájékoztatóról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette az orvosi ügyleti
ellátás megoldási lehetőségeiről szóló tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Illés Szabolcs polgármester:
A múlt hét végén érkezett meg a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladat
ellátására vonatkozó határozati javaslat, melyet a Pénzügyi és Jogi Bizottság és a Humán Erőforrások
Bizottsága is tárgyalt.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága támogatta a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát, egyetért a határozati
javaslat elfogadásával.
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Illés Szabolcs polgármester:
A feladat ellátási szerződés elfogadása nem jelent élethosszig tartó elkötelezettséget. A szerződés négy évre
kötendő határozott idejű szerződés, amit fel lehet mondani. Amennyiben az önkormányzat költségvetése úgy
alakul, hogy lehetőség nyílik saját orvosi ügyelet létrehozására, meg fogjuk tenni és a szerződés
felbontásáról intézkedni fogunk. Ennek fényében kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
250/2015. (VII. 28.) határozata
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladat ellátására
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a háziorvosi, házi gyermekorvosi
ügyeleti feladat ellátására feladat-ellátási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot, melyben
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az Mötv. 13. § 4. pontjában s – a 2015.
augusztus 1-napjától hatályos – az „egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási feladat-ellátására, mint Megbízó 2015. szeptember 1-i kezdő
hatállyal, határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződést köt az alábbi Önkormányzatok
Képviselőtestületeivel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével, mint Megbízottal
Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületével,
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestületével,
Mány Község Önkormányzata Képviselőtestületével,
Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestületével,
Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestületével,
Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestületével,
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével,
Vál Község Önkormányzat Képviselőtestületével,
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestületével,
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével,
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestületével,
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestületével,
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestületével, mint Megbízókkal.

II.

A Képviselőtestület a háziorvosi és házi gyermek orvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladat
ellátására vonatkozó Feladat-ellátási szerződést a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal
jóváhagyja, felhatalmazva a polgármestert annak aláírására.

III.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Illés Szabolcs
polgármester
2015. augusztus 31.
250/2015. (VII.28.) határozat 1. számú melléklete

Feladat-ellátási szerződés
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező feladat ellátására
amely létrejött egyrészről:
Bicske Város Önkormányzata - székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4., törzskönyvi azonosító száma:
727046, KSH statisztikai számjele: 15727048-8411-321-07, adószáma: 15727048-2-07, képviseli: Pálffy
Károly polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízott
másrészről:
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Alcsútdoboz Település Önkormányzata - székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.,
törzskönyvi azonosító száma: 727035 , KSH statisztikai számjele: 15727031-8411-321-07, adószáma:
15727031-2-07, képviseli: Tóth Erika polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint
Megbízó
Csabdi Község Önkormányzata - székhelye: 2064 Csabdi, Szabadság utca 44., törzskönyvi azonosító
száma: 727640, KSH statisztikai számjele: 15727646-8411-321-07, adószáma: 15727646-1-07, képviseli:
Huszárovics Antal polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Felcsút Községi Önkormányzat - székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 75., törzskönyvi azonosító száma:
727563, KSH statisztikai számjele: 15727567-8411-321-07, adószáma: 15727567-2-07, képviseli:
Mészáros Lőrinc polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Mány Község Önkormányzata - székhelye: 2065 Mány, Rákóczi út 67., törzskönyvi azonosító száma:
727530, KSH statisztikai számjele: 15727536-8411-321-07, adószáma: 15727536-2-07, képviseli: Szabó
Zoltán polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Óbarok Község Önkormányzata - székhelye: 2063 Óbarok, Iskola utca 3., törzskönyvi azonosító
száma: 727684, KSH statisztikai számjele: 15727684-8411-321-07, adószáma: 15727684-1-07, képviseli:
Borbíró Mihály polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Szár Községi Önkormányzat - székhelye: 2066 Szár, Rákóczi utca 68., törzskönyvi azonosító száma:
361558, KSH statisztikai számjele: 15361552-8411-321-07, adószáma: 15361552-2-07, képviseli:
Moharos Péter polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Tabajd Község Önkormányzata - székhelye: 8088 Tabajd, Dózsa György utca 2., törzskönyvi azonosító
száma: 727574, KSH statisztikai számjele: 15727574-8411-321-07, adószáma: 15727574-2-07, képviseli:
Bárányos Csaba polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Újbarok Községi Önkormányzat - székhelye: 2066 Újbarok, Fő utca 1., törzskönyvi azonosító száma:
364603, KSH statisztikai számjele: 15364603-8411-321-07, adószáma: 15364603-1-07, képviseli:
Schnobl Ferenc polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Vál Község Önkormányzata - székhelye: 2473 Vál, Vajda János utca 2., törzskönyvi azonosító száma:
727079, KSH statisztikai számjele: 15727079-8411-321-07, adószáma: 15727079-1-07, képviseli:
Bechtold Tamás János polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Vértesacsa Község Önkormányzata - székhelye: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2., törzskönyvi
azonosító száma: 727080, KSH statisztikai számjele: 15727086-8411-321-07, adószáma: 15727086-2-07,
képviseli: Kovács Zoltán polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Csákvár Város Önkormányzata - székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., törzskönyvi azonosító
száma: 727057, KSH statisztikai számjele: 15727055-8411-321-07, adószáma: 15727055-2-07, képviseli:
Illés Szabolcs polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Vértesboglár Község Önkormányzata - székhelye: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.,
törzskönyvi azonosító száma: 364450, KSH statisztikai számjele: 15364452-8411-321-07, adószáma:
15364452-2-07, képviseli: Sztányi István polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint
Megbízó
Bodmér Község Önkormányzata - székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58., törzskönyvi azonosító
száma: 364461, KSH statisztikai számjele: 15364469-8411-321-07, adószáma: 15364469-1-07, képviseli:
Balogh István László polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó
Gánt Község Önkormányzata - székhelye: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25., törzskönyvi azonosító száma:
362247, KSH statisztikai számjele: 15362247-8411-321-07, adószáma: 15362247-2-07, képviseli:
Spergelné Rádl Ibolya polgármester - mint közszolgáltatásért felelős szerv, mint Megbízó továbbiakban együtt: Megbízók - között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
I.
1.

Szerződő felek rögzítik, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi központi ügyeleti feladatot:


Bicske Város Önkormányzata
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Csabdi Községi Önkormányzat
Felcsút Községi Önkormányzat
Mány Község Önkormányzat
Óbarok Községi Önkormányzat
Szár Községi Önkormányzat
Tabajd Község Önkormányzata
Újbarok Községi Önkormányzat
Vál Község Önkormányzat
Vértesacsa Község Önkormányzata
Alcsútdoboz Település Önkormányzat

közigazgatási területére kiterjedően a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás –
melynek székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 14. sz. – látja el az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel
2012. augusztus 17-napján létrejött 2015. augusztus 31-napjáig terjedő időtartamra szóló szolgáltatási
szerződés útján.
A Társulás tagi önkormányzatai döntöttek arról, hogy a Társulást, mint jogi személyt 2015. augusztus
31-napjával közös megegyezéssel megszüntetik s a feladatellátásra a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. – továbbiakban: Mötv. – 41. § (6) bekezdése szerint
egymással megállapodást kötnek, melyben Bicske Város Önkormányzatát bízzák meg a
feladatellátásával.
2.

Csákvár Város Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata és Bodmér Község
Önkormányzata, mint megbízók - Bicske Város Önkormányzata, mint fizető - és az Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. között megbízási szerződés áll fenn szintén 2015. augusztus 31-napjáig az összevont
központi ügyeleti feladatok ellátására.

3.

Gánt Község Önkormányzata az ügyeleti feladatok teljesítésére határozott időtartamra – 2016. január
31-napjáig – az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulással
kötött megállapodást, mely Társulás az Alba Családorvosi Egyesülettel kötött közreműködői
szerződés alapján látja el a feladatot. A Képviselőtestület 79/2015. (VI.29.) számú határozatával
kinyilvánította azon szándékát, hogy 2015. szeptember 1-napjától az 1. és 2. pontban nevesített
önkormányzatokkal kíván az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a feladatellátásra szerződést kötni. A
Képviselőtestület kezdeményezi 2015. augusztus 31-napjával a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulással fennálló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését.

4.

Az 1., 2., és 3., pontban nevesített önkormányzatok Képviselőtestületei döntöttek arról, hogy a 2015.
szeptember 1-i hatállyal a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladat közszolgáltatás ellátására az
Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével feladatellátási
szerződést kívánnak kötni, azzal, hogy a feladatellátás közbeszerzési eljárás keretében a nyertes
ajánlattevővel kötendő szolgáltatási szerződés útján valósítandó meg.
A Képviselőtestületek felkérték és felhatalmazták Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületét a
közbeszerzési eljárás lefolytatására. Bicske Város Önkormányzata részéről a közbeszerzési ajánlati
felhívás közzétételére került.
III.

5.

Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjában rögzített, - a 2015.
augusztus 1-napjától hatályos - az egészségügyi alapellátásáról szóló 2015. évi CXXIII. 5. § (1)
bekezdés c.) pontjában foglalt háziorvosi, gyermek háziorvosi ügyeleti közszolgáltatási kötelező
feladat ellátását 2015. szeptember 1-i kezdő hatállyal határozatlan időtartamra:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Mány Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Vál Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete
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5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete

a teljes közigazgatási területére kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel átadja Bicske Város
Önkormányzata Képviselőtestülete részére.
Bicske Város Önkormányzata jelen feladatellátási szerződéssel – továbbiakban: szerződés – a feladat
ellátását – mint központi orvosi ügyeleti feladatot – vállalja.
Az Önkormányzatok 2015. évi CXXIII. tv. 6. § (1) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy a
központi orvosi ügyeleti körzet székhelye: Bicske Város. Az Ügyeleti Központ címe: 2060 Bicske,
Kossuth tér 17. szám.
A Bicskei székhelyű háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet körzete magában foglalja
Bicske Város és az 5.1. – 5.14. pontban nevesített települések közigazgatási területét. A központi
orvosi ügyeleti körzet önkormányzati rendeletben történő megállapítására Bicske Város
Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.
6.

A Megbízott és a Megbízó Önkormányzatok már az I/1.-4. pont szerint döntöttek arról, hogy az
ügyeleti feladatot közbeszerzési eljárás során kiválasztott egészségügyi szolgáltatóval kívánják
megvalósítani a vele 2015. szeptember 1-napjától 48 hónap időtartamra kötendő szolgáltatási
szerződés útján.
Az Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy:
6.1. az „Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól” szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a finanszírozási szerződés továbbiakban: finanszírozási szerződés – megkötésére az egészségügyi szolgáltató jogosult, mely
által nem fedezett további költségeket az Önkormányzatok – az OEP finanszírozás tekintetében
irányadó időpontban fennálló – lakosságszám arányában viselik, oly módon, hogy az
egészségügyi szolgáltatónak a számlát az Önkormányzatok nevére szólóan kell kiállítania,
6.2. a 6.1. pont szerinti anyagi kötelezettség vállalásra figyelemmel az egészségügyi szolgáltatóval
kötendő szolgáltatási szerződésben megrendelőként az 5. pontban nevesített Önkormányzatok
részt vesznek,
6.3. a szolgáltatási szerződésben a Megrendelőket megillető jogköröket – ügyeleti tevékenység
ellenőrzése, ügyeleti szolgálat Működési Szabályzata jóváhagyása, módosítása, utasítási jogkör,
beszámolók megkérése stb. – Bicske Város Önkormányzata Megbízott gyakorolja,
6.4. azzal, hogy az 5.1. – 5.14. pont alatt nevesített önkormányzatok Bicske Város Önkormányzata
részére intézkedés megtételét a szolgáltatási szerződéssel érintett bármely kérdésben
kezdeményezhetik,

7.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy:
7.1. a központi ügyeleti elnevezését változatlanul fenntartják: Bicske és Környéke Központi Orvosi
Ügyelet elnevezéssel,
7.2. a Központi Orvosi Ügyelet időtartama és személyi állománya száma, melynek biztosítására az
egészségügyi szolgáltató köteles:
Ügyeleti
forma

Ügyeleti idő
kezdete – vége

Hétköznap
Hétvége,
ünnepnap

16 – 08
megelőző
munkanap 16 órától
– a következő

Ügyeleti
gépkocsi
száma
1
1
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Ügyeleti szolgálat létszáma
Orvos
szakdolgozó gépkocsi
(ápoló)
vezető
2
1
1
2
1
1

munkanap 08 óráig
7.3. a Központi Orvosi Ügyelet működéséhez szükséges helyiségcsoportot – mely 2060 Bicske
Kossuth tér 17. sz. alatt fekszik – Bicske Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. Az
ügyeletet ellátó orvosok és a sofőr pihenőjének elhelyezésére szolgáltató 2060 Bicske, Kossuth
tér 14/B takarítási és - közműszolgáltatási költségeit az Önkormányzatok – a 6.1. pontban
nevesített időpontban fennálló – lakosságszám arányosan viselik.
8.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 6.1. pontban foglalt többletköltségek és 7.3. pontban
nevesített közműszolgáltatási költségek tervezett összegét, éves költségvetésükben szerepeltetik:
8.1. a 6.1. pont szerinti többletköltségeket havonta az egészségügyi szolgáltató részére az általa
kiállított számla alapján a kézhezvételt követő 15 napon belül átutalással,
8.2. a 7.3. pont szerinti közműszolgáltatási költségek összegét az 5.1. – 5.14. pontban nevesített
önkormányzatok negyedévente utólag Bicske Város Önkormányzata által kiállított számla alapján
szintén 15 nap esedékességgel átutalással
teljesítik.
Amennyiben a 8.1. pont szerinti kötelezettségének az Önkormányzat(ok) nem tesz eleget, 60 napon
túli késedelembe esik s emiatt az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal
felmondja, úgy a fizetési kötelezettségét nem teljesítő Önkormányzat(ok) köteles(ek) – egymás között
lakosságarányos megosztással - viselni a szolgáltatási szerződés szerződésszegése miatti valamennyi
anyagi jogkövetkezményt, beleértve az új szolgáltatóval kötendő szerződés időpontjáig az OEP
finanszírozás elmaradásából származó kár összegét is.

9.

A 6. pont szerinti egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés bármely jogcímen történő
megszűnését megelőző 3 hónappal korábban az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az
ügyeleti feladatot milyen módon kívánják ellátni:
9.1. amennyiben újabb határozott időtartamú szolgáltatási szerződést kívánnak kötni, úgy a
közbeszerzési eljárás lefolytatására s a szerződés megkötésére, a költségek viselésére a
4., 6.–
8. pontokban foglaltak változatlanul irányadóak,
9.2. más módon történő feladatellátás tekintetében jelen feladatellátási szerződés módosítása útján kell
rögzíteni annak módját, költségei viselésének rendezését s a szerződés 12., 13., pontban
foglaltaktól eltérő rendes felmondásának szabályait.

10.

Szerződő felek polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a Képviselőtestületeiknek jelen
szerződés 5. pontjában rögzített feladat ellátásának tapasztalatairól.

11.

Jelen szerződést szerződő felek írásban közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, s a 6. pont
szerinti szolgáltatási szerződés bármely jogcímen történő megszűnését követően megszüntethetik.

12.

Jelen feladat – ellátási szerződést a 6. pont szerinti egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási
szerződés időtartama alatt rendes felmondással megszüntetni nem lehet, kizárólag annak megszűnése
időpontjára szólóan lehet három havi felmondási idő mellett bármely fél által írásban rendes
felmondással felmondani.

13.

Amennyiben újabb szolgáltatói szerződés megkötésére kerül sor, úgy a szerződés megszüntetésére a
12. pontban foglaltak az irányadóak.

14.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fentiekben megjelölt jogszabályi rendelkezéseken
túlmenően 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 s a helyükbe lépő mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket kell alkalmazni.

15.

A Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogvitájukat elsősorban békés úton rendezik, ennek
eredménytelensége esetén kikötik - értékhatártól függően - a Bicskei Járásbíróság, illetve a
Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
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16.

A feladatellátási szerződést az Önkormányzatok Képviselőtestületei az alábbi határozataikkal hagyták
jóvá s hatalmazták fel a polgármestert annak aláírására:
16.1.

Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú határozatával

16.2.

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú határozatával

16.3.

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú határozatával

16.4.

Mány Község Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú határozatával

16.5.

Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú határozatával

16.6.

Szár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú határozatával

16.7.

Tabajd Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII….) számú határozatával

16.8.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete……/2015 (VII.….) számú határozatával

16.9.
16.10.

Vál Község Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú határozatával
Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú
határozatával
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete …/2015 (VII.….) számú
határozatával
Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 250/2015 (VII. 28.) számú határozatával

16.11.
16.12.
16.13.
16.14.
16.15.

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselőtestülete …/2015 (VII.….) számú
határozatával
Bodmér Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú
határozatával
Gánt Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015 (VII.….) számú határozatával

Szerződő felek jelen feladat-ellátási szerződést annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának
megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyóan aláírták.
Kelt, Bicske, 2015. augusztus „

„

Bicske Város Önkormányzata
képviseletében:

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
képviseletében:

/: Pálffy Károly:/
polgármester

/: Tóth Erika:/
polgármester

Csabdi Község Önkormányzata
képviseletében:

Felcsút Községi Önkormányzat
képviseletében:

/: Huszárovics Antal:/
polgármester

/: Mészáros Lőrinc :/
polgármester

Mány Község Önkormányzata
képviseletében:

Óbarok Község Önkormányzata
képviseletében:

/: Szabó Zoltán:/
polgármester

/: Borbíró Mihály :/
polgármester
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Szár Községi Önkormányzat
képviseletében:

Tabajd Község Önkormányzata
képviseletében:

/: Moharos Péter:/
polgármester

/: Bárányos Csaba :/
polgármester

Újbarok Községi Önkormányzata
képviseletében:

Vál Község Önkormányzata
képviseletében:

/: Schnobl Ferenc:/
polgármester

/: Bechtold Tamás János:/
polgármester

Vértesacsa Község Önkormányzata
képviseletében:

Csákvár Város Önkormányzata
képviseletében:

/: Kovács Zoltán:/
polgármester

/: Illés Szabolcs :/
polgármester

Vértesboglár Község Önkormányzata
képviseletében:

Bodmér Község Önkormányzata
képviseletében:

/: Sztányi István:/
polgármester

/: Balogh István László:/
polgármester
Gánt Község Önkormányzata
képviseletében:
/: Spergelné Rádl Ibolya :/
polgármester

Záradék:
A Szerződés 16. pontjában felsorolt Képviselő-testületi határozatok a fenti Szerződés szövegezését
tartalmazzák, melynek aláírására a polgármesterek felhatalmazással rendelkeznek.
Kelt: Bicske, 2015. augusztus ” ”.
/: Dr. Révész Zoltán :/
Bicskei Polgármesteri Hivatal
jegyzője

/: Dr. Sisa András :/
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

/: Dr. Majoros Ildikó :/
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

/: Tóth Jánosné:/
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

/: Dr. Reigelman Henrik :/
Szári Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

/: Dr. Balogh Lóránd :/
Váli Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

8./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
Illés Szabolcs polgármester:
Minden ülésen tájékoztatjuk a testületet az önkormányzat által benyújtott és előkészítés alatt álló
pályázatokról. A két ülés között végzett munka felsorolásában említettem, hogy három nyertes pályázatunk
van. Két mikrobusz, és a múzeumi táborra nyert 800.000,- Ft. A polgárőrség szintén részt vett pályázaton,
ahol egy terepjárót nyertek. Az előterjesztés tartalmazza az előkészítés alatt álló, és a már benyújtott
pályázatokat is. Az előterjesztést tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság meghallgatta a beszámolót, melynek tudomásul vételét javasoljuk a
testületnek. Az én szubjektív hozzászólásom, hogy örömmel mondhatom, hogy Csákvár végre valóban
részese az ország sikerének.
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Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztató.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
A polgárőrség saját maga nyújtotta be a pályázatot? A tűzoltóké megjelent, nyújtott be pályázatot?
Illés Szabolcs polgármester:
Ugyanaz a pályázat vonatkozott rájuk, amin a polgárőrök indultak. Működési támogatás.
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért az önkormányzat által benyújtott, folyamatban
lévő pályázatokról szóló július havi 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
251/2015. (VII. 28.) határozata
Az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról szóló július havi tájékoztató
elfogadásáról
1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az önkormányzat által benyújtott,
folyamatban lévő pályázatokról szóló július havi tájékoztatót és azt tudomásul vette.
2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértes-Gerecse Közösséghez benyújtott
projektötleteket támogatja.
3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Testvérvárosi találkozó megszervezésére
irányuló pályázat benyújtását 15.000,- eurós keretösszegig, önerő biztosítása nélkül támogatja.
4. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a 3. pontban megjelölt
pályázat előkészítéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések
lebonyolítására, a pályázat benyújtására és a pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
1 - 3. pont – polgármester
4. pont – jegyző, polgármester
9./ Döntés bérüzemeltetett víziközmű 2016-2030 Gördülő Fejlesztési tervéről
Illés Szabolcs polgármester:
A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a
víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves
időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási
és pótlási, valamint a beruházási terv. Bérüzemeltetéses mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet
az ellátásért felelősök készítik el. A Fejérvíz Zrt. elkészítette a terveket, melyeket a bizottságok és a testület
rendelkezésére bocsátott. A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést.
Zolnai Sándor képviselő:
A víziközmű rendszer üzemeltetője a Fejérvíz Zrt. minden évben köteles 15 éves fejlesztési tervet készíteni.
A jelenlegi napirend tárgya a 2016-2030-ig tartó időszak terveinek elfogadása. Ezt minden évben el kell
majd készíteni. A terv hosszú és rövid távú fejlesztéseket tartalmaz. Az előterjesztés öt határozati javaslatot
tartalmaz, melyek elfogadását a Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek. A harmadik
határozat esetében az összeg megjelölésére a Pénzügyi és Jogi Bizottságot kértük fel.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság is javasolja a határozati javaslatok elfogadását. A harmadik határozat esetében,
javasolja a bizottság a következők elfogadását: a várható bérleti díjakon és a jóváhagyott tartalékon kívül 0
Ft-al kívánja támogatni a fejlesztést.
Illés Szabolcs polgármester:
Támogatom a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatának elfogadását. Kérem, aki egyetért az első Gördülő
Fejlesztési Tervek szolgáltató általi benyújtásáról szóló határozati javaslat elfogadásával, 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
252/2015. (VII. 28.) határozata
Gördülő Fejlesztési Tervek szolgáltató általi benyújtásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt.-t a
melléklet szerinti - vízellátó rendszer, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszer - víziközmű rendszerek
2016-2030 évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint,
hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az Önkormányzatot.
Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervek településrendezési tervekkel kapcsolatos
összhangjáról 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
253/2015. (VII. 28.) határozata
víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervek településrendezési tervekkel kapcsolatos összhangjáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős nyilatkozik, hogy a melléklet
szerinti - vízellátó rendszer, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszer - víziközmű rendszerek 20162030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
településünket érintő részével összhangban vannak.
Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a víziközmű Gördülő fejlesztési tervek végrehajtásához szükséges forrásokról szóló
határozati javaslat elfogadásával aszerint, hogy a határozatba a következő kerüljön be: „a 2016-os várható
bérleti díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben jóváhagyott tartalékon kívül, az Önkormányzat 0,- Ft összegű,
víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik,” 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
254/2015. (VII. 28.) határozata
víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervek végrehajtásához szükséges forrásokról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős a melléklet szerinti - vízellátó
rendszer, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszer - víziközmű rendszerek 2016-2030. évi GFT –vel
kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 2016-os várható bérleti díjakon, valamint a 2015-ös GFT-ben jóváhagyott
tartalékon kívül, az Önkormányzat 0,- Ft összegű, víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással
rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel és a víziközmű
rendszer felújítására, pótlására és fejlesztésére használ.
Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a vízközmű 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervek fejlesztési és pótlási tervének
elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadásával, 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
255/2015. (VII. 28.) határozata
víziközmű 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervek fejlesztési és pótlási tervének elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős e határozat melléklete szerinti
- vízellátó rendszer, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszer - víziközmű rendszerek 2016-2030. évi
GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.
Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a víziközmű 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve beruházási tervének
elfogadásáról 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
256/2015. (VII. 28.) határozata
víziközmű 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervének elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős e határozat melléklete szerinti
- vízellátó rendszer, valamint szennyvízelvezető és tisztító rendszer - víziközmű rendszerek 2016-2030. évi
GFT beruházási tervét elfogadja.
Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
10./ Aktuális ügyek
225/2015. (VI. 30.) határozat módosításáról
Illés Szabolcs polgármester:
Az előző ülésen az önkormányzat által értékesítendő ingatlanokra tett ajánlatokról döntött a testület. Az
egyik ajánlattevő jelezte, hogy az általa megvásárolni kívánt terület nagysága nem egyezik a hirdetményben
megjelenttel, és a vételi ár pontosítását kéri arányosan. A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést.
Zolnai Sándor képviselő:
Nem lett aktualizálva a kataszterben ez a terület, ezért természetesen a javított négyzetméter és vételi ár
elfogadását javasoljuk.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a határozat módosítással, 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
257/2015. (VII. 28.) határozata
Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 225/2015. (VI. 30.) határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
A határozat 1. a) pontjában szereplő táblázat negyedik sora (tájékoztatásul szerepel a táblázat első sora is)
Ingatlan
helyrajzi

Ingatlan területe m2

Vevő adatai
20

Vételi ár
Ft

száma
6073

Némethné Németh Judit – 1151 Budapest,
Alag u. 56.

620.000,-

Ingatlan területe m2

Vevő adatai

Vételi ár
Ft

3790

Némethné Németh Judit – 1151 Budapest,
Alag u. 56.

386.925,-

Csákvár, 2329/2

a következők szerint módosul:
Ingatlan
helyrajzi
száma
Csákvár, 2329/2

A határozat további részei változatlan formában érvényben maradnak.
Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
Víziközmű vagyonértékelés
Illés Szabolcs polgármester:
Márciusi ülésen tárgyaltunk a vagyonértékelésről. Ez is kötelező feladat lenne, melynek határideje 2015.
december 31. lett volna. A Fejérvíz Zrt. levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy ezt a határidőt 2019.
december 31-re módosították. Ennek értelmében most két lehetőség közül választhatunk: az előkészítéssel
megbízzuk a Fejérvíz Zrt.-t, majd a beérkezett ajánlatok ismeretében döntünk, vagy az előkészítéssel jelenleg
nem bízzuk meg a Fejérvíz Zrt.-t, a vagyonértékelés elvégzését később tesszük meg.
Ez a levél pénteken érkezett, ezért bizottságok nem tárgyalták.
Zolnai Sándor képviselő:
Örülök, hogy nem siettük el a Fejérvíz Zrt. megbízását. Akkor is elmondtuk, hogy bízunk benne, hogy a
szennyvíz tisztító rendszer és hálózat komoly bővítésen esik át. Ezen indok alapján most sem javaslom a
Fejérvíz Zrt. megbízását.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a „B” változat kerüljön elfogadásra, mely szerint jelenleg nem bízzuk meg a
Fejérvíz Zrt.-t, a vagyonértékelést későbbi időpontban végeztetjük el, 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
258/2015. (VII. 28.) határozata
Ivóvíz és szennyvíz víziközmű rendszerek vagyonértékeléséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. tájékoztató leveleit, valamint a
vonatkozó jogszabályi előírásokról szóló tájékoztatást megismerte, és a víziközművek vagyonértékelését a
jogszabályoknak megfelelően elhatározza.
A víziközművek vagyonértékelésének előkészítésével, a vagyonértékelésre vonatkozó ajánlatok bekérésével
jelenleg nem bízza meg a FEJÉRVÍZ Zrt.-t, a vagyonértékelés elvégzését egy későbbi időpontban végezteti el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Közkutak állapotáról
Illés Szabolcs polgármester:
Bejelentés érkezett a Széchenyi utcából, a közkút szomszédságában élő lakostól. Bejelentő jelezte, hogy a
közkútról nagy mennyiségű víz kerül elvitelre, ami az életét megkeseríti, forgalommal jár, napi problémát
okoz. A levelet kiosztottuk a bizottságoknak, a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság
is tárgyalta az előterjesztést. A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke kért összefoglalót a közkutakról, melyet a
hivatal elkészített. Három közkút mért adatait tudjuk prezentálni. Ez a három kút van mérősítve, ezek adatai
szerepelnek a táblázatban.
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Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság ülésén egyhangú volt a vélemény, hogy ne szüntessük meg a közkutakat, de
javasoljuk a testületnek szűkítő felszerelését, ami megakadályozza, hogy zártkert tulajdonosok locsolásra
nagy mennyiségű vizet vigyenek a közkutakról.
Fehér Imre képviselő:
A hivatal által készített táblázat szerint június 5-től szeptember 5-ig közel 50 %-a, van ahol 65 %-a
jelentkezik a fogyasztásnak. A Táncsics utcában van a legnagyobb fogyasztás, a zártkezekhez legközelebb.
A Petőfi utcai közkútnak a legkevesebb a fogyasztása, ami nehezen megközelíthető.
A bizottság javasolja a lakosság tájékoztatását arról, hogy a Gánti út végén a Fejérvíz Zrt. telepén lehetőség
van vízvásárlásra. Ezek a kutak nem nagy mennyiségű vízvétel célját szolgálják.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Korábban szó volt már erről, mert a zártkert tulajdonosok is szeretnének fürdeni, locsolni. Van lehetőség
olyan berendezés felszerelésére, hogy a közkutakról pénzért lehessen vizet vásárolni?
Fehér Imre képviselő:
A Gánti út végén van lehetőség a Fejérvíz Zrt.-nél vízvételezésre térítés ellenében. Ezekre a kutakra nem
lehet ilyen műszert telepíteni.
Illés Szabolcs polgármester:
Nem arról van szó mikor valaki ivóvíznek vagy tisztálkodásra visz vizet, hanem mikor a műanyag 1 m3-es
tartállyal többet fordulnak. Egyik nap 120 darab kannát számoltam meg a Táncsics utcai kútnál. Nem
szeretném korlátozni senkinek a jogait, a lehetőség megmarad, de a locsolást sajnos az önkormányzat a
költségvetéséből nem tudja kigazdálkodni.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság a szűkítővel való felszerelést javasolja. Azoknak, akik ivóvíz céljára viszik a
vizet, minimális érdeksérelme lesz, lassabban fog átfolyni, de akik 1000 liter mennyiségben viszik, nem éri
meg órákig ott állni. Javasoljuk a tájékoztatást, hogy víz a Fejérvíz Zrt. telepén vásárolható.
Illés Szabolcs polgármester:
A szűkítő csak mérőórás kútra szerelhető fel, ezek költsége 120.000,- Ft..
Mészáros Tamás képviselő:
A meglévő három mért kútra felszerelhető.
Zolnai Sándor képviselő:
Tapasztalatot tudunk szerezni, hogy csökken-e a vételezett víz mennyisége, és ez az ott lakóknak mit jelent.
Első körben a három mérővel felszerelt kút szűkítését javasoljuk.
Pohlmüllner Tamás aljegyző:
Indokolt foglalkozni ezzel a kérdéssel. Megérkezett a legfrissebb számla, ami dupla annyi, mint előző
hónapban. Tudomásom szerint mi ennek a három kútnak a fogyasztását fizetjük.
Illés Szabolcs polgármester:
Azoknál a kutaknál, amik évek óta le vannak zárva, maga a kútfej kerüljön leszerelése.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Ez a lépés elég nagy felzúdulást fog okozni a településen. Minden kúthoz tegyünk egy tájékoztató táblát,
melyen tájékoztatjuk a lakosságot, hogy hol tud vizet vásárolni. Így nem hagyjuk magukra őket, de
megszűntetjük az igazságtalan állapotot.
Illés Szabolcs polgármester:
Javaslom a következő határozati javaslat elfogadását:
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági észrevételt megismerte és úgy döntött,
hogy három mért kút esetében (Petőfi u., Széchenyi u., Táncsics u.) szűkítő felszerelését látja szükségesnek.
Továbbá gondosodik arról, hogy a közkutak közelében tájékoztató tábla kerüljön kihelyezésre, arra
vonatkozóan, hogy hol vásárolható víz.
A lezárt kutak esetében a kútfejek leszereltetésére felkéri a hivatalt.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
259/2015. (VII. 28.) határozata
közkutak keresztmetszetének szűkítéséről, leszereléséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a közkutakkal kapcsolatos lakossági észrevételt
megismerte és úgy döntött, hogy a három mérőórával ellátott kút esetében (Széchenyi utca, Petőfi utca, Táncsics
utca) szűkítő felszerelését rendeli el.
Felkéri továbbá a hivatalt, hogy gondoskodjon a mérhető vízfogyasztású közkutaknál tájékoztató tábla
kihelyezéséről. A táblán kerüljön feltüntetésre, hogy térítés ellenében a Fejérvíz Zrt. Gánti utcai telepén
nagyobb mennyiségű vízvételezésre is lehetőség van.
Felkéri a hivatalt a lezárt kutak esetében a kútfejek leszerelésének elvégeztetésére.
Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: polgármester, jegyző
Augusztus 20.
Illés Szabolcs polgármester:
Az idei évben az augusztus 20-i rendezvény más jellegű lesz, mint korábban. A korábbi szórakozási igényt
szem előtt tartva, a szervezők azt a lehetőséget tartották elfogadhatónak, hogy a körhinta, céllövölde, ugráló
vár, ne a pihenőpark területén kerüljön elhelyezésre, a rendezvény egyéb jellegéből kifolyólag, hanem a
Sportközpont területén. Ott biztosított az áram és vízvétel is. Egy hónapja tárgyaltam erről a szolgáltatóval,
aki elfogadhatónak találta a helyszínt és beleegyezett. Szerdán itt volt nálam, mikor közölte, hogy
amennyiben továbbra is úgy dönt a testület, hogy a tevékenységét a Sportközpontban folytassa, akkor nem
jön. Szerdára ígértem választ. A témát a bizottságok tárgyalták.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság azt javasolja, hogy mivel nem illik a rendezvény profiljába és hely sem
nagyon jutna ezeknek az eszköznek, a Tersztyánszky Ödön Sportközpont területén legyenek elhelyezve.
A testületnek az is sikere lesz, hogy a földkupac végre eltűnik a Sportközpontból. A munkálatok már
elkezdődtek. A park felől is megközelíthető a Sportközpont, így aki kilátogat a rendezvényre, igénybe tudja
venni a búcsús eszközöket is.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetértett a Településfejlesztési Bizottság javaslatával.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága is támogatta, hogy a Sportközpontban kerüljön elhelyezésre ez a
látványosság.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság döntése nem volt egyhangú, mert én úgy gondolom, nagyon érdekes, hogy
egy rendezvénynél akkora területen, amekkora a park és a Sportközpont területe, nincs mód és lehetőség,
hogy elférjenek egy helyen. Évtizedek óta bevett szokás a játszóeszközök elhelyezése. Nem saját fejből, de
az ülésen felvetődött a fűrésztelep előtti parkoló is helyszínként. A vállalkozónak fel kellene vetni ezt a
helyszínt is. Ha csak egy helyszínből lehet választani, nehéz megoldani a problémát.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Pénzügyi oldalról aggódnék ezzel kapcsolatban. Ők közel 100.000,- Ft-ot itt szoktak hagyni. Lehetséges,
hogy érdemes lenne a park területén elhelyezni őket. Nem vitatva, hogy van egy adott jellege a
rendezvénynek. Ha a technikai feltételek biztosítottak, lehet, hogy érdemes lenne akár a pénzügyek miatt
elgondolkodni ezen.
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Mészáros Tamás képviselő:
A Sportközpont területe mindenképpen bevonásra kerül a rendezvénybe a vizesblokkok miatt. Az
áramszolgáltatás is megoldott, ez is kedvező. A másik területen aggályos, hogy a fűrésztelep előtti parkoló
lakott területen van, az ott lakók nyugalmát kockáztatni nem tartom szerencsésnek.
dr. Szeredi Péter hivatkozott a hagyományra. Hagyománya van annak is, hogy a mutatványosokkal
folyamatos a küzdelem, mert az esti rendezvényen egyszerűen nem voltak hajlandók csökkenteni a hangerőt.
Ha van lehetőség a rossz hagyomány csökkentésére, tegyük meg. Ismerve a területet, ahol a rendezvény el
fog helyezkedni, a Sportközpont is része lesz, amúgy is helyszín. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a vállalkozó a
Sportközpontban állítsa fel az eszközeit.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
A családdal az első évben meg tudtunk egyezni, onnantól kezdve elég volt a biztonsági őrt hátra küldeni és le
is vették a zenét. A színpadi produkciókat ők nem zavarták.
Zolnai Sándor képviselő:
Tudomásom szerint nincsen szerződés velük. Van egy szolgáltató, aki egy hónappal ezelőtt még örömmel
elfogadta a felajánlott lehetőséget, majd egy hónappal később arra hivatkozik, hogy elmegy máshova, mert
máshol jobb helyet kapott. A holnapi napon értesülni fog a testületi döntésről. Egy város augusztus 20-i
rendezvényéről van szó, ami nagy hagyománnyal rendelkezik. Hátha volna még lehetőség olyan szolgáltatót
találni, aki ezt is el tudja fogadni.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki a következők elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze:
„Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az augusztus 20-án megrendezésre kerülő Floriana
Napon vidámparki tevékenység folytatására Magáriusz Zsolt vállalkozó részére a Tersztyánszky Ödön
Sportközpont területét jelöli ki helyszínként.
Egyúttal felkéri a hivatalt a területhasználatról szóló szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására. „
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal és 1 (egy)
tartózkodással
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/2015. (VII. 28.) határozata
Magáriusz Zsolt vidámparki tevékenysége helyszínének megjelöléséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az augusztus 20-án megrendezésre kerülő Floriana
Napon vidámparki tevékenység folytatására Magáriusz Zsolt vállalkozó részére a Tersztyánszky Ödön
Sportközpont területét jelöli ki helyszínként.
Egyúttal felkéri a hivatalt a területhasználatról szóló szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 18 órakor
berekesztette.
-

k.m.f.

Illés Szabolcs
polgármester

-

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Mészáros Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő

Zolnai Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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