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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29-én 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 

 Gulyás Gergő  képviselő 

 Katona Kitti Katalin képviselő 

 Cservenka Géza képviselő   

Távol: Csutáné dr. Hámori Anikó képviselő 

Meghívottak: Zsichla Gergely aljegyző  

Jegyzőkönyvvezető: Magyar Diána önkormányzati előadó 
 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a 9 fő 

képviselőből 8 fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiküldött napirenddel 

kapcsolatban van-e valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz az „Áfa visszaigénylés” 

elnevezésű napirendi pont felvételére, valamint a „Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde működéséről” szóló 

beszámoló második napirendi pontként történő tárgyalására, tekintettel a megjelent intézményvezetőre. 

Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért az ülés kiegészített napirendjét szavazásra bocsátja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Gulyás Gergő és Fehér Imre 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 

308/2019. (X. 29.) határozata 

napirend és jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29-i nyilvános ülésén 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Gulyás Gergő és Fehér Imre képviselőket megválasztja, valamint a 

következő napirendi pontok tárgyalásáról határoz:  
 

 

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

2. Tájékoztató a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde működéséről 

3. Tájékoztató az önkormányzati infrastruktúra (víz, szennyvíz, közvilágítás stb.) ellátottsága 

helyzetéről 

4. Kártérítési kérelem 

5. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 

6. Jelzálogjog törléséről 

7. 80 éven felüliek karácsonyi ajándékozása 

8. Iskolai körzethatárok véleményezéséről 

9. Közterület elnevezésről 

10. Áfa visszaigénylés 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



3/10 

 

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

munkáról 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Szeptember 25-én részt vettem az óvoda Mihály napi rendezvényén, ami nagyon jól sikerült. 

Szeptember 26-án kooperációs egyeztetés volt a művelődési ház és könyvtár kivitelezőjével. 

Szeptember 26-án részt vettem a Pro Vértes Nonprofit Zrt. Mihály napi rendezvényén. 

Október 1-én Csákvári Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt.  

Október 2-án Kooperációs egyeztetés volt a művelődési ház és könyvtár kivitelezőjével. 

Október 3-án fogadtam a Pyrbaum testvértelepülésünk képviselőit. 

Október 4-én Közös vacsorán vettem részt a két település képviselőtestülete és a meghívott vendégek 

részvételével. 

Október 5-én negyedik alkalommal tartottuk meg az Idősek világnapi rendezvényt. 

Október 6-án tartottuk az Aradi vértanúk napja alkalmából a városi megemlékezést.  

Október 7-én volt az SZSZB tagok eskütétele. 

Október 8-án kooperációs egyeztetés volt a művelődési ház és könyvtár kivitelezőjével. 

Október 10-én egyeztettem a református egyház képviselőivel az óvoda és bölcsőde bővítéssel 

kapcsolatban. 

Október 14-én egyeztetés volt az Adventi programsorozatról. 

Október 15-én kooperációs egyeztetést tartottunk a művelődési ház és könyvtár kivitelezőjével. 

Október 18-án egyeztetést tartottunk a kerékpáros edzőközpont létrehozásáról Révész Máriusz és 

Tessely Zoltán kormány és miniszterelnöki biztosokkal. 

Október 19-én részt vettem a  Szüreti bálon. 

Október 21-én kooperációs egyeztetés volt a művelődési ház és könyvtár kivitelezőjével, délután pedig 

eskütétel, illetve alakuló testületi ülés. 

Október 22-én egyeztettem a polgárőrség vezetőjével az előttünk álló feladatokról, délután Humán 

Erőforrások Bizottsága valamint Pénzügyi és Jogi Bizottság együttes ülésen vettem részt.  

Október 23-án tartottuk au október 23-i városi ünnepséget. 

Október 25-én szennyvizes egyeztetés volt.  

Október 28-án kooperációs egyeztetést tartottunk a művelődési ház és könyvtár kivitelezőjével, délután 

háziorvos jelölttel egyeztettem.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

309/2019. (X. 29.) határozata 

a két ülés között végzett munkáról 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete két ülés között végzett munkáról és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, valamint jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jelentést tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2. Tájékoztató a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde működéséről 

Illés Szabolcs polgármester: 

Megérkezett a 2019-2020 nevelési évre vonatkozó beszámoló illetve munkaterv. A Humán Erőforrások 

Bizottsága tárgyalta az előterjesztést, intézményvezető asszony szóbeli kiegészítést tett.  

 

Lancer-Szabó Mónika intézményvezető  

A mai nap folyamán volt nálunk egy jelentkező kolléga, aki a hétfői napon már munkába is áll, mint 

óvodapedagógus. Ez számunkra nagyon jó hír.  
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Mészáros Tamás képviselő:  

Köszönettel vettük a beszámolót, a továbbképzési programot részletesen tárgyaltuk, örömmel vettük 

tudomásul a feszes, jól tervezett programot, további jó munkát kívánunk.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

Csákvári a jelentkező kolléga?  

 

Lancer-Szabó Mónika intézményvezető  

Jelenleg Csákváron lakik, Budapestről költözött le.  

 

Illés Szabolcs polgármester: 

Köszönjük a kiegészítést. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, javaslom a beszámoló elfogadását. 

Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Lancer-Szabó Mónika intézményvezető távozik az ülésről.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

310/2019. (X. 29.) határozata 

a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde munkatervéről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 

2019/2020. nevelési évének munkatervét, illetve a 2019- 2024- es időszakra vonatkozó 5 éves 

Továbbképzési Programot és az aktuális nevelési év Tanulmányi tervét megismerte azokat elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3. Tájékoztató az önkormányzati infrastruktúra (víz, szennyvíz, közvilágítás stb.) 

ellátottsága helyzetéről 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Munkaterv szerint minden év októberében történik az infrastrukturális helyzetről szóló beszámoló 

tárgyalása. Az ivóvíz ellátottság a településen 100%-os, nincs olyan beépítetlen terület, ahol belterületen 

nem elérhető az ivóvíz szolgáltatás. A külterületek részben ellátottak. Az önkormányzat által fejleszteni 

kívánt terület az Alsó-Haraszt, illetve a Nagyhegy felé eső zártkerti részben a gerinchálózat ki van 

építve, nyomásfokozót szükséges beépíteni a későbbiekben. Az előterjesztés részletes, a közművek 

közül az ivóvízellátással vagyunk a legjobb helyzetben, elhanyagolható azon ingatlanok száma, ahol 

nincs rákötés. A zártkertekben is lakossági összefogással több helyen megvalósult az ivóvízvezeték 

kiépítése. Az ivóvízrendszer bővítésére és nyomásfokozók cseréjére is szükség lenne, mely jelentős 

összeget tesz ki, és ezt nem lehet a lakosságra terhelni. Hangsúlyozom, ezek zártkerti ingatlanok, 

azonban egyre többen települnek ki. Móric major esetében is probléma lehet, de ez szintén külterület és 

pályázati forrást nem lehet igénybe venni a fejlesztésre. Jelenleg a Zrt. biztosítja az ivóvízellátást, 

elavult vascsöveken keresztül kapnak vizet az ott élők. A tavalyi évben sok csőtörés is volt ennek 

kapcsán és készült egy előzetes kalkuláció is, melynek során a Fejérvíz Zrt. fúrt kútról vagy a városból 

kivezető gerinchálózaton keresztül biztosítaná az ivóvizet. A rákötést a lakosságnak kellene biztosítania, 

melyre csekély az esély. Nagyobb problémát jelentenek az elöregedett főnyomó vezetékek okozta 

meghibásodások. Sajnos a nemrég felújított útszakaszon is történt csőtörés, az Árpád, Szilárd Gyula 

utca-Vince utca és a Szent István utcák esetében feltétlenül szükséges a gerincvezeték cseréje, mert 

magas nyomás alatt állnak az elöregedett vezetékek. Ezen utcák esetében nem kerülhet szóba útfelújítás 

a vezetékcserék elvégzéséig. A vízhálózat bővítés a Kálvária utcában a hétvégén kezdődik, illetve az 

Aranyhegyi utca elején szintén megkezdődik a kivitelezés. A szennyvízhálózat fejlesztés is jó ütemben 

halad, két részén dolgoznak a városban: a Széchenyi utcán, mely a 8126 számú út felújítása miatt 

prioritást élvez. A másik rész a Kálvária utcáról kezdődik lefelé, illetve most még felkanyarodnak a 

Kerekhegy felé, majd ismét lefelé a központ felé. Ez nagyon lassú kivitelezés lesz az utca szűkössége 

miatt, illetve a vezetékek nem mindig a megfelelő helyen vannak. A kiviteli ütemterv szerint halad a 

kivitelezés, a szennyvíztisztító telep korszerűsítése is 85-90%-on van. A közvilágítás korszerűsítése 
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láthatóan folyamatban van, már vannak olyan utcaszakaszok, ahol teljes mértékben cserélésre kerültek a 

régi lámpatestek. Sokkal hatékonyabb a világítás, pozitívak a lakossági visszajelzések. Az utak, 

csapadékvíz elvezetés helyzetéhez sokat nem tudok hozzátenni. Saját és pályázati forrásokból 

igyekeztünk felújítani az utcákat. Pályázat keretében a Pataksor utca felújítása fog megtörténni. 

Prioritásként a Gazdasági Programban azon utcákat javaslom tervezni, ahol a csatornahálózat kiépítése 

már lezajlott. A külterületi útjainkat is próbáltuk lehetőségeinkhez mérten karban tartani. A Fehér út 

külterületi szakasza és az alatta lévő dűlő út teljes hosszában felújításra került. Megújultak a 

buszmegállók, elkészült a turisztikai beruházás részeként az Ébner ház, illetve a Vásártér felé vezető út 

felújítása is megtörtént. Látható, hogy a jelenlegi humán erőforrással a városüzemeltetés nem 

megoldható. Négy emberrel nem lehet füvet nyírni, intézményeket ellátni. Mindenképpen szükség lesz 

külső erő bevonására, már folynak az ajánlatkérések városüzemeltetési cégek felé. A csapadékvíz-

elvezetési rendszer kiépítésére engedélyes tervekkel rendelkezünk. Az idei évben két olyan alkalom 

volt, melynek során nagy mennyiségű csapadék hullott a településre, és nem lehetett megfelelően 

kezelni a helyzetet. Szükséges az árkok tisztítása, átereszek cseréje. A Széchenyi utcán az útfelújítás 

során az árokrendszer kitisztításra kerül. A település többi részén azonban foglalkoznunk kell ezzel a 

területtel is. A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

Illés Szabolcs polgármester: 

Kérem, aki az önkormányzati infrastruktúra ellátottság helyzetéről 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 

311/2019. (X. 29.) határozata 

az önkormányzati infrastruktúra ellátottság helyzetéről szóló tájékoztatóról 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati infrastruktúra 

(víz, szennyvíz, közvilágítás stb.) ellátottság helyzetéről készült tájékoztató előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a tájékoztatást tudomásul veszi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4. Kártérítési kérelem 

 

Illés Szabolcs polgármester: 

Tóthné Tóth Zsuzsanna Esztergomi lakos kártérítési kérelmet terjesztett elő 2019. október 8. napján 

érkeztetett levelében. Kérelmének lényege, hogy 2019. augusztus 28-án Csákvár város belterületén a 

Bokréta utcában a fia tulajdonában lévő, de általa vezetett gépjárművel balesetet szenvedett, amelyet a 

mesterséges vízelvezető árok okozott. Az esethez rendőrt is hívott, aki megállapította, hogy a 

szabályokat betartva közlekedett, de felhívta a járművezető figyelmét arra, hogy az autó sajátosságainak 

megfelelően kell közlekednie. A gépkocsiban kérelmező állítása szerint 65.000 Ft értékű kár keletkezett, 

mert az olajteknő kilyukadt. Ennek az összegnek részbeni megtérítését szeretné a károsult. 

Az önkormányzat részéről az üggyel kapcsolatban levelet küldtünk kérelmezőnek melyben 

hiánypótlásra hívtuk fel, azzal, hogy küldje meg a javítási költségről szóló számla másolatát. Ennek a 

kérésnek a hétfői napon eleget tett, az előterjesztés mellékleteként látható. A számla az olaj díját 

tartalmazza, mely 11.000 forint. A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a testületnek a kártérítési kérelem elutasítását. A kiérkező rendőr 

megállapította, hogy a figyelemfelhívó táblák megfelelően kerültek kihelyezésre, és az áthaladás sérülés 

mentesen megoldható.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  
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Kérem, aki egyetért a kérelem elutasításával, 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 

312/2019. (X. 29.) határozata 

kártérítési kérelem 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy határozott, 

hogy Tóthné Tóth Zsuzsanna Esztergomi lakos kártérítési kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a 

rendőri jelentésben is megállapításra került, hogy „Az árok előtti szakaszon a közúti jelzőtáblák 

elhelyezésére vonatkozó szabályoknak megfelelően, a települési önkormányzat „egyenetlen úttest” 

veszélyt jelző táblát és 30 km/ óra sebességkorlátozást jelző táblát helyezett ki. Az útszakaszon a 

járműforgalom gyérnek mondható, a vízelvezető árkon alacsony sebességgel járműrongálódás nélkül 

megvalósítható az áthaladás.”  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

5. Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A TOP pályázataink záró elszámolása folyamatos, a költségnövekmény igények is folyamatosan 

kerülnek benyújtásra. Szeptember 23-án került sor a TOP-321. projekt záró helyszíni ellenőrzésére. Az 

intézkedési tervet teljesítettük, jelenleg várjuk a Kincstár visszajelzését. A „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben-Csákváron és térségében” című pályázat megvalósítása folyamatos. 

Beszerzésre került a védőoltások 2. fordulója. Folyamatban van a mentorálás, elindult a 

gerincstabilizáló közösségi torna. Jelenleg a képzés kiírása és a rendezvények előkészítése van 

folyamatban. .A TOP 5.3.1.” A helyi identitás és kohézió erősítése a Bicskei kistérségben” című 

pályázatunk a megvalósítás szakaszában tart, a beszerzések folyamatosak. Városközpont fejlesztés: a 

kivitelezés és az épület berendezésének beszerzése van folyamatban. A két vis maior igénylésre 

megkaptuk az előleget, a kazánok esetében 2.400.000 Ft-ot, a tetőre pedig 6.000.000 Ft-ot. A kazánok 

helyreállítását megkezdtük, a tető előkészítése folyamatban van. Az Önkormányzati fejlesztések-2019 

támogatására kiírt pályázaton 11.534.355 Ft támogatást nyert Önkormányzatunk a Pataksor utca 

felújítására. 

 

Fehér Imre képviselő: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót, illetve a polgármester felhatalmazását 

a Pataksor utca kapcsán az árajánlatok bekérésére, és a projekt megvalósítására a Képviselő-testület 

folyamatos tájékoztatása mellett. 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért az október havi pályázati tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

313/2019. (X.29.) határozata 

Tájékoztató a pályázatokról 2019. október hónapban 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázatokról szóló tájékoztatót és azt 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Illés Szabolcs polgármester:  
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Kérem, aki egyetért az „Önkormányzati fejlesztések 2019.” elnevezésű pályázat keretében a Pataksor 

utca felújításáról szóló határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

314/2019. (X.29.) határozata 

az „Önkormányzati fejlesztések 2019.” elnevezésű pályázat keretében a Pataksor utca 

felújításáról  
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzati 

fejlesztések 2019. elnevezésű projekttel kapcsolatos árajánlatok bekérésére és a projekt megvalósítására a 

Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

6. 80 éven felüliek karácsonyi ajándékozása 
 

Illés Szabolcs polgármester:  

Önkormányzatunk a karácsonyi ünnepekre való tekintettel pályázatot hirdet a csákvári vállalkozók 

körében a településünkön élő szépkorú emberek részére ajándékcsomag összeállítására, bruttó 2.000,- 

Ft/csomag értékben. Az ajánlati felhívás jelen előterjesztés mellékletét képezi, melyet a CBA, Kiss 

László vállalkozó és Bokorné Németh Ibolya vállalkozó részére kívánunk kiküldeni, továbbá a 

honlapon is feltüntetésre kerül. Javaslatot tettem a tavalyi összeg emelésére 2.500 forint értékben. A 

Humán Erőforrások Bizottsága valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.  
 

Mészáros Tamás képviselő:  

A Humán Erőforrások Bizottsága támogatta polgármester úr javaslatát, és javasoljuk az árajánlatok 

bekérését.  
 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén egyetértett a javaslattal.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 

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

nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

315/2019. (X. 29.) határozata 

a 80 éven felüliek karácsonyi ajándékozásáról 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a településen élő 80 év felettiek 

karácsonyi ajándékcsomagjának összeállítására pályázatot ír ki. A beszerzés tárgya 270 db (± 20 %) 

karácsonyi ajándékcsomag bruttó 2.500 forint értékben. A Képviselő-testület a költségekre bruttó 810.000 

forintot keretet biztosít a 2019. évi költségvetése terhére. 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt felhívásra az alábbi 

vállalkozókat kívánja meghívni: 

• CBA Príma Áruház, Csákvár, Széchenyi u. 68 

• Kiss László vállalkozó, Csákvár, Radnóti u.27. 

• Bokorné Németh Ibolya vállalkozó 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt a melléklet szerinti ajánlattételi 

felhívás kiküldésére és Csákvár Város Önkormányzatának honlapján való feltüntetésére, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert a legjobb ajánlatot tevő vállalkozóval történő szerződéskötésre és az 

ajándékcsomagok megrendelésére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
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7. Iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az 

iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie 

az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Iskolánk, a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ által fenntartott Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gánti 

Tagiskolája alapfeladata alsó és felső tagozaton az általános iskolai nevelés-oktatás. Jelenlegi kijelölt 

körzetei: teljes Gánt település és teljes Csákvár település. A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet szerin, a kormányhivatal az 

illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét - amely tartalmazza a település 

jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és 

tagintézményi bontásban - minden év október utolsó napjáig szerzi be. A kormányhivatal február utolsó 

napjáig fogja tájékoztatni a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános 

iskolákat a kijelölt körzetekről. 

Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy az iskola igazgatónője véleményét is figyelembe véve, nincs ok 

és igény a jelenlegi felvételi körzetek megváltoztatására. A jegyzői nyilvántartásban 2019. október 1-jén 

tizenkettő olyan csákvári lakóhellyel rendelkező, valamint egy gánti lakóhellyel rendelkező hátrányos 

helyzetű gyermek szerepel, akik a csákvári Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola tanulói. Javaslom a tisztelt testületnek, hogy a jelenlegi felvételi körzethatárok változatlanul 

hagyásával értsen egyet, és ezt az előterjesztett határozati javaslat elfogadásával erősítse meg. 

 

Mészáros Tamás képviselő:  

A Humán Erőforrások Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat előterjesztés 

szerinti elfogadását.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

316/2019. (X. 29.) határozata 

a csákvári általános iskolai felvételi körzethatáráról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esterházy Móric Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola – melynek tizenhárom csákvári lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

tanulója szerepel a jegyzői nyilvántartásban - felvételi körzethatárának változatlanul hagyásával ért egyet. 

A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy az állásfoglalásról tájékoztassa kormánymegbízott urat.  

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: jegyző 

 

8. Közterület elnevezésről 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A Fejér Megyei Kormányhivatal 2019. július 4. napján javaslattal élt csákvári közterületek elnevezése 

miatt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a közterületek elnevezése helyi 

önkormányzati feladat. Az Mötv. 14. §-a alapján közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan 

személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében 

vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi 

önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség 

merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar 

Tudományos Akadémia állásfoglalását. A Fejér Megyei Kormányhivatal bejelentésre vizsgálta a 

Kisdobos utca, valamint az Úttörő tér önkényuralmi rendszerre utaló közterület neveket. Az említett 

közterület elnevezések Csákváron elfogadott elnevezések, a közterülethez tartozó lakosság részéről 
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kifogás, javaslat nem érkezett Önkormányzatunkhoz, továbbá az adott elnevezéseknek nem csak a 

kommunista rendszerhez kapcsolható értelmezés is van. 

A bizottságok javasolták a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásának megkérését, dr. Nagy 

Judit bizottsági tag utána nézett és tájékoztatott arról, hogy nem tartozik a tiltott kategóriába az 

elnevezés.  

 

Mészáros Tamás képviselő:  

Tekintettel arra, hogy az ott élőket milyen mértékű adminisztrációs tehernek tennénk ki, semmiképpen 

nem javaslom a változtatást. A törvényi háttér is meg van eszerint, nem vagyunk lépéskényszerben.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Nem szerepelnek az elnevezések a tiltott kategóriában, így javaslom, hogy amíg külön felszólítás nem 

érkezik az utcanév megváltoztatása érdekében ne módosítsunk az elnevezésen.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén egyetért a javaslat elfogadásával.  

 

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

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

317/2019. (X. 29.) határozata 

Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/898-1/2019. számú javaslatáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FE/02/898-1/2019. számú javaslatát és úgy határozott, hogy a Kisdobos utca, valamint az Úttörő tér 

közterület elnevezéseket fenntartja, azok elnevezésén nem kíván változtatni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. Áfa visszaigénylés 
 

Illés Szabolcs polgármester:  

Az Ébner-ház turisztikai fejlesztése során az Irányító Hatóságtól Csákvár Város Önkormányzata 

előlegként 58.500.000 forintot kapott meg. A Támogatási Szerződés módosítás alapján az üzemeltetést 

nem a projektgazda látja el, így ebből bevétele fog származni. A projekt megvalósítása során a 

beruházás az eszközbeszerzés és az igénybevett szolgáltatás felmerült költségei után is 

visszaigényelhető ÁFA keletkezik, így a projektbe korábban betervezett le nem vonható ÁFA összege 0 

Ft-ra változik.  Ez a változás érinti az ÁFA levonási jogot is. A fejlesztés folyamán Csákvár Város 

Önkormányzata az áfa tartalmat visszaigényelte. Így a 12.640.344 forint az önkormányzat számlájára 

befolyt. A módosítás következtében a projekt összköltsége 60.000.000 Ft-ról 47.034.656 Ft-ra csökken. 

Előlegként Csákvár Város Önkormányzatának 58.500.000 Ft került kifizetésre, míg az Albensis Kft 

részére 750.000 Ft, melyből 162.500 Ft-ot visszautaltak. A lehívott előleg: 58.500.000 Ft, a módosítás 

után az önkormányzat projektrésze 45.859.656 Ft, vagyis a különbözet 12.640.344 Ft. Mivel a pályázat 

áfa tartalmát az önkormányzat visszaigényelte így azt a pályázat összegéből le kell vonni, a 

különbözetet 12.640.344 forintot visszautalni a pályázat kiírójának. Ellenkező esetben az áfa tartalmat 

érintően kettős finanszírozás valósulna meg. Ezt az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták, kérem, 

akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat előterjesztés szerinti 

elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 

 

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

nélkül a következő határozatot hozza:  
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

318/2019. (X. 29.) határozata 

Áfa visszafizetésről a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00017 jelű projekt keretében 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-1.2.1-15-FE1-2017-00017 jelű projekt 

keretében fennálló áfa visszaigénylés kapcsán felhatalmazza a polgármestert a Magyar Államkincstár 

részére 12.640.344 forint visszautalására, mely a lehívott előleg és az áfa tartalom visszaigénylését 

követő módosítás során az önkormányzat projektrészének különbözete.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Knausz Imre alpolgármester: 

A művelődési központ építése nagyon szép ütemben halad, rövidesen átadásra fog kerülni. Az orvosi 

rendelőnél van egy nagy tábla, amit már szétégetett a nap. Az kinek a tulajdonában van?  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Annak idején az orvosok helyezték ki. Mindenképpen egyeztetni kell velük, hiszen az ő tulajdonukban 

van.  
 

 

 

 

Több napirendi pont nem lévén, a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 18 óra 45 

perckor berekesztette. 

 

 

 

 
 

- k.m.f. - 

 

 

  Illés Szabolcs      Zsichla Gergely   

  polgármester       aljegyző 

 

 

 

  Gulyás Gergő      Fehér Imre  

  jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 


