Jegyzıkönyv
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.
április 27-én megtartott nyilvános ülésérıl
Jelen vannak:

Giesz János
polgármester
dr. Kovács László
alpolgármester
dr. Nagy István
alpolgármester
Bakány János
képviselı
Csuta Andor
képviselı
Halász Péter
képviselı
Illés Szabolcs
képviselı
Jankyné Kıvári Csilla
képviselı
Kántorné Szarka Veronika képviselı
Medgyesi József
képviselı (késıbb érkezett)
Presér Istvánné
képviselı
Setét Vilmos
képviselı
Zink Szmilkóné
képviselı
Zolnai Sándor
képviselı

Meghívottak:

dr. Hanák Mária
Tóth András
Szendrei Györgyi
Trimmel Anna
Faddi Péterné
Knausz Imre
Schneider Béla
Németh János
Tóth Árpádné
Mészáros Tamás

jegyzı
hatósági irodavezetı
mőszaki irodavezetı
pénzügyi irodavezetı
óvoda vezetı
intézményvezetı
intézményvezetı
FgKGP képviselıje
MSZP helyi szerv. vez.
Csákvárért Egy. elnöke

Giesz János polgármester:
Köszöntötte a nyilvános képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı-testületi
tagokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 13 fı képviselı
testületi tag jelen volt. Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok
tárgyalására. Megkérdezte, hogy van- e valakinek új napirendi pont felvételére
javaslata? Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el.
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy fogadják el a meghívóban kiadott
napirendi pontokat.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csuta Andor és Halász Péter képviselı-testületi
tagokat javasolta.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
meghívóban kiadott napirendi pontokat elfogadta, valamint jegyzıkönyv
hitelesítınek Csuta Andor és Halász Péter képviselıket megválasztotta.
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Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról
2./ Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl szóló
zárszámadási rendelet elfogadása
3./ A belsı ellenırzés -2009. évre vonatkozó- megállapításairól szóló
összefoglaló jelentés megvitatása
4./ A honlap arculatának felülvizsgálata
5./ Helyi állattartási rendelet felülvizsgálata
6./ Gondozási Központ és Idısek Otthona szolgáltatásait érintı térítési
díjak megállapítása
7./ Gondozási Központ és Idısek Otthona közegészségügyi
hiányosságainak megszőntetésére vonatkozó intézkedés kidolgozása
8./ „Tersztyánszky Ödön” Sportközpont Megszőntetı Okiratának
elfogadása
9./ Aktuális ügyek
- Külterületi lakott területek címnyilvántartásba történı felvétele
- EMU – világítási energia- megtakarítási rendszer használatának
megvitatása
- általános iskola tanulócsoportjainak módosítása
- Csákvár, Arany hegyi út javításának kérdése
- Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
irányában nyilatkozat
- Gécs József Csákvár, Móricz Zs. u. 4. szám alatti lakos árok
lefedésére irányuló kérelme

Napirendi pontok tárgyalása elıtt:

Mészáros Tamás Csákvárért Egyesület Elnöke:
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület! Megtisztelınek tartja, hogy komoly
döntéseik meghozatalának részesei lehetnek mert az intézményvezetıket és
civil szervezetek vezetıit is tanácskozási joggal meghívják a képviselı-testület
üléseire. Kérte, hogy amennyiben a nyilvános ülés megkezdése elıtt zárt ülést
kell tartani, és nem tudja a képviselı-testület befejezni a nyilvános ülés
kezdetére, akkor a nyilvános ülés utánra szíveskedjenek tenni. A mai nyilvános
ülés meghívója fél 4 órára szólt és a nyilvános ülés ezzel szemben fél 5 után
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kezdıdött el. Kérte, hogy ne vegyék ezt tiszteletlenségnek a részérıl, de
legyenek megértıbbek a meghívottakkal szemben.
Giesz János polgármester:
Köszönte az észrevételt, jogosnak tartja Mészáros Tamás felszólalását. Ígéretet
tett arra, hogy a jövıben megfontoltabban tőzik ki a nyilvános ülés kezdetének
idıpontját. Elnézést kért a tanácskozási joggal meghívottaktól azért, hogy
megvárakoztatták ıket.
Tájékoztatta a képviselı-testületi ülésen megjelenteket, hogy a zárt ülésen
tárgyalta
a képviselı-testület Schneider Béla a Sportközpont vezetıjének
bejelentését, mely szerint 2010. július hó 1. napjától -az intézmény átszervezését
követıen- nem kíván a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıje lenni. A képviselı-testület
elfogadta Schneider Béla nyilatkozatát és a májusi ülésen a képviselı-testület
megválasztja az új ügyvezetıt és módosítják a szükséges okiratokat.
1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról
(Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Giesz János polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet a két ülés között átruházott hatáskörben
végzett munkájáról.
Megkérdezte, hogy a bizottsági elnökök kívánnak- e jelentést tenni a két ülés
között végzett munkáról.
Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı:
A két ülés között végzett munkáról szólva tájékoztatta a képviselı-testületet,
hogy 2010. április 13-án megtartott ülésén a bizottság 5 család részére állapított
meg normatív lakásfenntartási támogatást, egy kérelem a jogosultsági feltételek
hiánya miatt elutasításra került. Két család részére állapított meg a bizottság
méltányossági jogcímen lakásfenntartási támogatást.
Április 27-én 14.00 órakor megtartott ülésén 6 család részére állapított meg a
bizottság normatív lakásfenntartási támogatást.
Mivel más bizottsági elnöknek bejelentése nem volt, ezért kérte a képviselıtestületet, hogy a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést és az
átruházott bizottsági hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatót vegye
tudomásul.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést és az átruházott
bizottsági hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul
vette.
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2./ Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérıl
szóló zárszámadási rendelet elfogadása
(Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy e napirendi pontot megtárgyalta a
Pénzügyi Bizottság. Felkérte a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet
a javaslatról. E napirendi pont keretében tárgyalta a bizottság a
könyvvizsgálói jelentést, valamint a könyvvizsgálóval történı megállapodás
megkötését a következı idıszakra vonatkozóan.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta e napirendi pontot. Tájékoztatta a képviselıtestületet a Pénzügyi Bizottság javaslatáról, megállapításairól az alábbiak szerint:
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását
790.959.000.- Ft bevétellel és 698.613.000.- Ft kiadással javasolja jóváhagyni. A
beszámolóból néhány fontosabb adatot kiemelt.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a könyvvizsgálói jelentést és a 2009. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselı-testületnek
elfogadásra azzal a kikötéssel, hogy a pénzmaradvány kerüljön tartalékba és egy
felmérést követıen
egy késıbbi idıpontban szülessen döntés annak
felhasználásáról. Javasolja továbbá a Pénzügyi Bizottság, hogy a könyvvizsgáló
szerzıdését még 3 évre hosszabbítsák meg, mivel az lejárt és a további
könyvvizsgálatra szükség van az önkormányzatnál.
Giesz János polgármester:
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy akinek kérdése, véleménye, hozzászólása
van a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz, az mondja el.
Hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el, ezért kérte hogy hozzanak
döntést a rendelet-tervezet elfogadásáról.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
4/2010. (IV. 28.) számú
rendelete
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról
(Rendelet és mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
A rendeletalkotás után javasolja, hogy a képviselı-testület határozattal fogadja el
a könyvvizsgálói jelentést és döntsön a pénzmaradvány tartalékba helyezésével
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kapcsolatos
Pénzügyi
Bizottsági javaslatról, valamint a könyvvizsgálóval
történı szerzıdés kötésérıl.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
62/2010. (IV. 27.) számú határozata
1./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az
önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadja és elrendeli a záradék közzétételét.
2./ Az Alba Standard Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társasággal
(Székesfehérvár, Galántai u. 46.) 2010. május hó 1. napjától 2013. április 30.
napjáig
tartó idıtartamra
megállapodást köt Csákvár Nagyközség
Önkormányzatával a könyvvizsgálói feladatok ellátására.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2010. május 31.
Giesz János polgármester

3./ A belsı ellenırzés -2009. évre vonatkozó- megállapításairól szóló
összefoglaló jelentés megvitatása
(Ellenırzési jelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
A belsı ellenırzés 2009. évre vonatkozó megállapításairól szóló összefoglaló
jelentést megvitatta a Pénzügyi Bizottság. Felkérte Kántorné Szarka Veronikát a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
állásfoglalásáról.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra a belsı
ellenıri jelentést. A bizottság megállapította, hogy a pályázati feladatok ellátása
sok idıt és energiát elvett a belsı ellenır idejébıl, ezért javasolja, hogy ezen
feladatellátást más módon oldja meg az önkormányzat.
Giesz János polgármester:
Elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
63/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a
belsı
ellenırzés 2009. évre vonatkozó megállapításairól szóló összefoglaló
jelentést elfogadja.

4./ A honlap arculatának felülvizsgálata
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
E napirendi pontot megtárgyalta minden bizottság és a javaslatokat az Ifjúsági,Turisztikai és Sport Bizottság foglalta össze. Felkérte Zink Szmilkónét a bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet.
Zink Szmilkóné Ifjúsági,- Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, képviselı:
A honlap üzemeltetıje nem tudott részt venni a bizottság ülésén. A bizottságok
kialakítottak egy szempontrendszert a honlappal kapcsolatban, melyet ismertetett
a képviselı-testülettel. (Javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Elmondta,
hogy a honlap külsı megjelenésétıl egy kicsivel többet várnak. Kiemelte, hogy
az önkormányzatnál és az intézményeknél végzett ellenırzésrıl készült
jegyzıkönyvek kerüljenek fel a honlapra, oly módon, hogy ahhoz csak jelszó
használattal juthassanak hozzá a képviselık. Katonáné Dr. Venguszt Beatrix
kezdeményezte a közelmúltban, hogy legyen fórum. A bizottság nem döntött
abban, hogy létesüljön fórum, de a maga részérıl erre javaslatot tett. Civil
szervezetekkel a kapcsolatot Váradi Péter tartja, a honlaphoz kapcsolódnának a
civil szervezetek honlapjai. Az üzemeltetıt ismételten meg kell hívni a módosítás
elvégzése érdekében. A honlap mőködésének felügyeletével az üzemeltetıvel
való kapcsolattartással Zolnai Sándor képviselıt javasolják megbízni. Javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a bizottság indítványát fogadja el.
Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta a napirendet és javasolja, hogy
tegyék szolgáltató jellegővé a honlapot. Kerüljön fel a honlapra az orvosi
rendelések ideje, az autóbusz indulások menetrendje. Az SZMSZ-ben foglaltak
szerint töltsék fel tartalommal a menüpontokat, legyen felelıs, aki koordinálja. A
képviselık email címét is tüntessék fel a név és telefonszám mellé.
Katonáné Dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos:
A közelmúltban vírusos lett a honlap, volt olyan eset is, hogy emiatt tönkre ment
a felhasználó számítógépe. Javasolja, hogy Duics István üzemeltetıvel kötött
szerzıdést egészítsék ki azzal, hogy a vírusirtást haladéktalanul kezdje meg.
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Zink Szmilkóné képviselı:
Említette, hogy vannak vírus elleni programok. Megkérdezte, hogy Duics István
számlázott- e az önkormányzat felé ilyen címen. Az írásos anyagban
szerepelnek az elvárások is.
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:
Duics István nem számlázott az önkormányzat felé ilyen címen.
Setét Vilmos képviselı:
A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy legyen meg a területnek a felelıse, ezért
is bízzák meg Zolnai Sándor képviselıt. Mindenképpen indokolt lenne a
képviselı-testület tagjai számára egy belsı honlap létrehozása. Email központot
létre lehetne hozni, ezt a bizottság nem támogatta, de személy szerint ı
javasolja, mivel a testület tagjai közül többen rendelkeznek internet
hozzáféréssel.
Giesz János polgármester:
Összefoglalta az elhangzott javaslatot: a honlap üzemeltetıjével kötött
szerzıdést egészítsék ki a vírus védelem elvégzésével. Az Ifjúsági,- Turisztikai
és Sport Bizottság által benyújtott elıterjesztés elsı részének végrehajtása
érdekében ismételten meg kell hívni az üzemeltetıt és feladatként kell szabni a
leírtakat. A Jegyzı Asszony a felelıs a hivatalt érintı menüpontok feltételéért. A
bizottság javasolja, hogy Váradi Péter koordinálja a civil szervezetek honlapját.
A Szociális Bizottság javaslatának egy része
egyezik az SZMSZ-ben
foglaltakkal. Helyi e-mail központ létrehozását a bizottság nem támogatta. A
honlap mőködésének felügyeletével Zolnai Sándor képviselıt javasolja megbízni.
A honlap arculatának felülvizsgálatával kapcsolatos írásos javaslatot a képviselıtestületnek a kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolta, és szavazásra
bocsátotta.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
64/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
és elfogadta Csákvár Nagyközség honlapja arculatának felülvizsgálatára
vonatkozó Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság által tett javaslatot az
alábbiak szerint:
Ki kell egészíteni a honlap tartalmát az
- önkormányzat mőködésének ismertetésével,
- a képviselı-testület névsorával
- az egyes képviselık bemutatása, az önéletrajzuk és elérhetıségük
(e-mail) mellett a képviselıi fogadóórák feltüntetésével,

-
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a képviselı-testületi ülések
idıpontjai, azok napirendje,
esetleg lehetıség az üléseken rögzített hanganyag meghallgatására,
a fontosabb elıterjesztések vélemény-nyilvánítási lehetıséggel,
a korábbi testületi ülések jegyzıkönyvei
a bizottságok bemutatása, azok névsora, a bizottsági ülések
idıpontjai, jegyzıkönyvei és határozatai
az önkormányzat gazdálkodásának fıbb adatai
az önkormányzati rendeletek teljes és hatályos szövege
az önkormányzat által kiírt pályázatok megjelenítése
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által bonyolított
beszerzések, az azokra való ajánlattételi felhívás megjelenítése
rendszeres és közvetlen kapcsolatteremtési lehetıség az
önkormányzat vezetıivel (online lakossági fórum)
az önkormányzat és intézményeinél végzett ellenırzések
jegyzıkönyvei, határozatai (képviselık kapjanak saját jelszót, amivel
hozzáférnek ezekhez az anyagokhoz)

A Hivatalt érintı menüpontok feltételéért a jegyzıt nevezi ki felelısnek.
Megbízza Váradi Pétert a civil szervezetek honlapjának koordinálásával. A
honlap mőködésének felügyeletével Zolnai Sándor képviselıt bízza meg.
Felhívja a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatának
megfelelıen a honlap üzemeltetıjével vegye fel a kapcsolatot és a
tárgyalások eredményérıl tájékoztassa a képviselı-testületet.
Határidı:
Felelıs:

2010. július 31.
Giesz János polgármester

5./ Helyi állattartási rendelet felülvizsgálata
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
E napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság is, valamint tárgyalt
róla a Rendészeti Kerekasztal is. A Településfejlesztési Bizottság elnöke nincs
jelen az ülésen, de a bizottsági ülésen részt vett a Jegyzı Asszony. Felkérte,
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet az ülésen elhangzott javaslatról.
Dr. Hanák Mária jegyzı:
Az állattartási rendeletet felülvizsgálatát a képviselı-testület a 2010. évi
munkatervhez érkezett javaslatokból emelte be a napirendek közé. A
felülvizsgálat tartalmára vonatkozóan konkrét javaslatokat nem kapott. A
Településfejlesztési Bizottság ülésén elmondta, hogy amennyiben hozzányúlnak
a jelenleg hatályos rendelethez, úgy a jogalkotásról szóló új törvénynek
megfelelıen kell azt elkészíteni. A rendelet nem tartalmazhatja az állattartásról
szóló egyéb jogszabályra való utalást, vagy azok szövegének ismételését.
Mivel a szabályozás tartalmára javaslat nem érkezett egy rendelet-tervezet
bizottságok általi megvitatását javasolja.
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Setét Vilmos képviselı:
A Rendészeti Kerekasztal tárgyalta az állattartásról szóló rendeletet, de nem
felülvizsgálati, hanem bőnmegelızési céllal a kóbor és veszélyes ebek
vonatkozásában. Javaslatukat a Településfejlesztési Bizottságnak továbbították.
Kérte, hogy minél elıbb kapjanak munkaanyagot.
Bakány János képviselı:
Emlékezete szerint korábban a rendeletnek volt egy melléklete, ami szabályozta,
hogy hány állatot lehet tartani. Megkérdezte, hogy ez a melléklet már nincs
hatályban?
dr. Hanák Mária jegyzı:
A 2000-ben készült rendeletnek volt melléklete, de ezt 2004. évben hatályon
kívül helyezték és nem került vissza sem az új rendeletbe, sem a helyi építési
szabályzatba. A késıbbiekben a helyi építési szabályzat besorolási övezeteivel
összevetve lehetne szabályozni, hogy hol milyen és hány db állatot lehet tartani.
Milyen állattartó épületeket lehet építeni, mekkora legyen a védıtávolság.
Katonáné Dr. Venguszt Beatrix csávári lakos:
A Geszner házban az állattartással kapcsolatban egy tájékoztatót tartott és ott
felmerült, hogy miért kell az állatorvoshoz vinni oltatni az ebeket. Mindenképpen
át kell dolgozni a helyi rendeletet, hiszen még olyan kötelezettségeket tartalmaz,
amelyet jogszabály már nem támaszt alá. (Ilyen az eb oltás is.)
Giesz János polgármester:
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért kérte a képviselı-testületet, hogy az
állattartási rendelet-tervezet elıkészítésérıl hozzon határozatot.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
65/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a
jegyzıt, hogy az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 28.) számú helyi rendeletet
a május 25-i képviselı-testületi ülésre az állatok tartásáról szóló
jogszabályok figyelembevételével dolgozza át.
Határidı:
Felelıs:

2010. május 25.
dr. Hanák Mária jegyzı
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6./ Gondozási Központ és Idısek Otthona szolgáltatásait érintı
térítési díjak megállapítása
(Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
E napirendi pontot megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Felkérte
Bakány Jánost a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A
rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza az intézményi térítési díjak
mértékét. A Bizottság javasolja, hogy az Idıskorú nappali intézményi ellátásnál
3.470 Ft-os díjat csökkentsék 1.000.- Ft-ra. Javasolja a bizottság, hogy az
idıskorúak nappali intézményi ellátásánál étkezéssel 1330.- Ft-ban határozzák
meg az intézményi térítési díj mértékét, ezen ellátást jelenleg 3 fı veszi igénybe.
Ahhoz, hogy a költségek csökkenjenek növelni kellene a létszámot. A személyi
térítési díj nem haladhatja meg a nyugdíjnak a 30 %-át.
Idıskorúak ápoló,- gondozó otthoni ellátása a tervezet szerint 88.500.- Ft.
Javasolja a bizottság, hogy a térítési díj mértékét 85.000.-Ft-ra mérsékelje a
képviselı-testület. Az intézményi térítési díj mérséklését azért javasolja a
bizottság, mert belsı feszültséget okozna a tervezett mérték a gondozottak
között.
Giesz János polgármester:
Hozzászólás, vélemény, más módosító indítvány nem hangzott el, ezért a
módosító indítványt feltette szavazásra az alábbiak szerint:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 19.) számú
rendelet 1. számú melléklet
III. Idıskorúak nappali intézményi ellátása (idısek klubja)
1./ A szolgáltatási önköltség napi mértéke: 1000.- Ft/nap/fı étkezés nélkül
2./ A szolgáltatási önköltség napi mértéke: 1330.-Ft/nap/fı étkezéssel
IV. Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
3./ Egy napra esı intézményi térítési díj mértéke:
2.833.- Ft
4./ Egy hónapra esı intézményi térítési díj mértéke: 85.000.- Ft
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a módosító indítványt elfogadta.
Giesz János polgármester:
A szavazást követıen a polgármester az elfogadott módosító indítvánnyal együtt
szavazásra tette fel a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet
módosítását.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
5/2010. (IV. 28.) számú
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 19.)
számú rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

7./ Gondozási Központ és Idısek Otthona közegészségügyi
hiányosságainak megszőntetésére vonatkozó intézkedés
kidolgozása
(Határozat fénymásolata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Az ÁNTSZ határozatában foglaltakat a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta.
Szendrei Györgyi mőszaki iroda vezetıje:
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a határozatban foglaltakat és úgy
döntött, hogy a hiányosságok egy részének megszőntetése érdekében az
önkormányzatnál alkalmazott fizikai dolgozók elvégzik a munkákat az
anyagköltséget kell csak biztosítani. . A nyílászárók cseréjére az árajánlatok
kérése folyamatban van. A bizottság javasolja, hogy kérjenek határidı
módosítást az ÁNTSZ –tıl.
Giesz János polgármester:
Mivel hozzászólás, vélemény nem hangzott el javasolja, hogy a képviselıtestület
foglalja határozatba a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó
intézkedéseket az elhangzottak szerint.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
66/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
az ÁNTSZ Móri Bicskei Kistérségi Intézetének (Mór, Szent István tér 6.) a
Gondozási Központ és Idısek Otthona közegészségügyi vizsgálata
tárgyában hozott határozatában foglaltakat és az alábbi határozatot hozta:
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1./ Az ÁNTSZ határozatban megjelölt nyílászárók
árajánlatot adó kivitelezıvel el kell végeztetni.

cseréjét

a

legjobb

2./ Az ÁNTSZ határozat szerint a lakószobák padlózatát ki kell cserélni, a
falak vizesedésének okát fel kell deríteni, meg kell szőntetni.
3./ A használhatatlan zuhanyzóhelyiséget fel kell újítani.
4./ A munkákat az önkormányzat által foglalkoztatott fizikai dolgozók,
közcélú alkalmazottak végezzék el.
5./ Az ÁNTSZ határozatában foglalt hiányosságok megszőntetésére a
képviselıtestület forrást biztosít a 2010. évi költségvetésében.
Felhívja a polgármestert, hogy a munkálatokról, anyagköltségrıl keletkezett
számlák figyelembevételével a
költségvetési rendelet módosítására
rendelkezzen.
6./ Felhívja a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésére szabott
határidı módosítása iránt nyújtson be kérelmet az ÁNTSZ Móri Bicskei
Kistérségi Intézetéhez.
Határidı: határidı módosítási kérelem megküldése: azonnal
hiányosságok pótlására: 2010. június 30.
Felelıs: Giesz János polgármester

8./ Tersztyánszky Ödön Sportközpont Megszőntetı Okiratának
elfogadása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Mindenki elıtt ismeretes, hogy miért válik szükségessé a „Tersztyánszky Ödön”
Sportközpont Megszőntetı Okiratának elfogadása. Kérte a képviselı-testület
tagjait, hogy akinek az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van
az tegye meg.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért kérte a képviselı-testületet,
hogy a „Tersztyánszky Ödön” Sportközpont megszőntetésére vonatkozó
határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
67/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008., évi CV.
törvény 12. §-a alapján 2010. június 30-i hatállyal a fenntartásában mőködı
Tersztyánszky Ödön Sportközpontot jogutód nélkül megszünteti.
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Tersztyánszky Ödön Sportközpont Megszüntetı Okiratát az alábbi
tartalommal és formában fogadja el.

Tersztyánszky Ödön Sportközpont
Megszüntetı Okirata

1. A költségvetési szerv neve:
2. A költségvetési szerv székhelye:

Tersztyánszky Ödön Sportközpont
8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14.

3. A költségvetési szerv irányító – egyben felügyeleti - szerve:
Csákvár Nagyközség Önkormányzat
Képviselıtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér
9. sz.
4. A költségvetési szerv megszüntetı szerve:
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzat Képviselıtestülete
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér
9. sz.
5. Megszüntetésrıl rendelkezı határozat száma: Csákvár
Nagyközség
Önkormányzata Képviselıtestülete 67/2010. (IV.27.) számú határozata
6.

Megszüntetés idıpontja:

2010. június 30.

7.

Megszüntetés módja.
„a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló” 2008. évi CV. törvény alapján jogutód nélküli
megszüntetés.

8.

A megszüntetés oka:
„a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló” 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja
szerint: Csákvár Nagyközség Önkormányzata hatásvizsgálata alapján a
közfeladat más módon, más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı.
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9.

A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladat jövıbeni
ellátása: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
27/2010. (II.16.) számú határozata alapján a Tersztyánszky Ödön
Sportközpont feladatának teljes körő ellátására 2010. július 1. napjától a az
önkormányzat által létrehozott Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
(székhely: 8083
Csákvár, Vöröskapu. u. 14.) kötelezett

10. Rendelkezés
vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata a 27/2010.(II.16.) számú
határozata értelmében a tulajdonában lévı csákvári 214/1. hrsz-ú,
8083 Csákvár,.Vöröskapu. u. 14. sz. alatt fekvı ingatlanvagyont,
valamint benne lévı ingóságokat 2010. július 1 napjától a Csákvári
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. részére
ingyenes használatba adja
A megszőnı költségvetési szerv ingó vagyontárgyait részletes és teljes
körő leltár alapján veszi át a Kft.
A Sportközpont 2010. június 30-án esetlegesen fennálló
követelésállományának rendezésére megszüntetı szerv Csákvár
Nagyközség Polgármesteri Hivatalát jelöli ki.
tartozások tekintetében:
A megszőnı költségvetési szerv valamennyi 2010. június 30-án
fennállóelismert vagy nem vitatott pénz – vagy pénzben kifejezett
tartozását Csákvár Nagyközség Önkormányzata köteles rendezni
kiemelt elıirányzatok tekintetében:
A megszőnı költségvetési szerv kiemelt elıirányzatai 2010. június 30ával zárolásra kerülnek.
kötelezettségvállalás tekintetében:
A Tersztyánszky Ödön Sportközpont vezetıje a munkabérek és járulékai
tekintetében utoljára 2010. június hóra, a közüzemi díjak, valamint az
intézmény folyamatos mőködtetésével kapcsolatban felmerülı javítási,
karbantartási kiadások, továbbá az általa nyújtott szolgáltatások
teljesítése vonatkozásában 2010. június 30-ig, egyéb kiadási
elıirányzatok tekintetében 2010. május 30. napjáig vállalhat
kötelezettséget az éves elıirányzat idıarányos összege mértékéig.
közalkalmazottak jogviszonya tekintetében:
Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése folytán a munkavállalók
közalkalmazotti jogviszonya megszőnik.
Az intézmény vezetıje nem járult hozzá a Csákvári Kulturális és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-ben való továbbfoglalkoztatáshoz, így
rá vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXII.
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törvény
(továbbiakban
Kjt.) 25/A. § (6) bekezdése szerint
szükséges eljárni.
Az intézményben foglalkoztatott három fı fizikai alkalmazott hozzájárult a
továbbfoglalkoztatáshoz, velük a Nonprofit Kft. leendı ügyvezetıje
munkaszerzıdést köt, melynek során a Kjt. 25/B. § (2) és (4) bekezdése
szerint jár el.

A Tersztyánszky Ödön Sportközpont Megszüntetı Okirata 2010. június 30án lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Csákvár Nagyközség Önkormányzata
62/1992.(V.25.) számú határozatával elfogadott, s a 21/1994. (II.17.), az
53/1996. (V.31.), a 12/1998. (II.3.) Kt. számú, a 81/2003. (VII.8.), a
131/2004.(IX.21.), a 36/2005.(IV.19.), a 12/2008. (I.29.), a 64/2009.(IV.28.),
valamint a 155/2009.(IX.15.) számú határozatával módosított Alapító Okirat
hatályát veszti.
A Képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy a Megszüntetı Okiratot a
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához,
valamint az intézményvezetınek küldje meg.

Határidı: 2010. május 5.
Felelıs: Dr. Hanák Mária jegyzı

Medgyesi József képviselı megérkezett az ülésre.

9./ Aktuális ügyek
- Külterületi lakott területek címnyilvántartásba történı felvétele
Giesz János polgármester:
Az elıterjesztést tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte Medgyesi
Józsefet a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
Településfejlesztési Bizottság javaslatáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és javasolja a
képviselı-testületnek a Csákvár közigazgatási területéhez tartozó külterületi
területrész címnyilvántartásba történı felvételét az elıterjesztés szerint.

Giesz János polgármester:
Hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt, ezért szavazásra tette fel a
külterületi területrész címnyilvántartásba történı felvételét az elıterjesztésben
foglaltak szerint.

16
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
68/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a csákvári
2862 hrsz.-ú, a 2863/2 hrsz.-ú, valamint a 2844/2 hrsz.-ú közterületekkel
határolt Bagóhegy címnyilvántartásba történı felvételét határozza el, és a
közterületet „Bagóhegy-dőlı”-nek nevezi el.
Felhívja a jegyzıt, hogy a képviselı-testület határozatának megfelelıen a
fenti helyrajzi számú közterület
címnyilvántartásba történı felvétele
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

2010. május 31.
dr. Hanák Mária jegyzı

- EMU – világítási energia- megtakarítási rendszer használatának
megvitatása
( Ismertetı anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
E napirendi pontot is tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte
Medgyesi Józsefet a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
Településfejlesztési Bizottság javaslatáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta e napirendi pontot. Az EMU
képviselıjét meghallgatták a megtakarításra irányuló javaslatról. Önkormányzati
szinten mintegy 40 %-os energia megtakarítás is elérhetı. Elsısorban egy
felmérést készítenének, amely kiterjed a közvilágításra, valamint az
önkormányzat által fenntartott intézmények energia felhasználásának
felmérésére is. Abban az esetben, ha a felmérés után olyan adatok jönnek ki,
hogy még 15 %-os megtakarítás sem érhetı el, akkor a felmérés költségeitıl
eltekintenek.
Amennyiben csatlakozik az önkormányzat a projekthez, akkor a felmérés
költségét nem kell megfizetni, amely kb. 250.000.- Ft.
Lehetıség nyílik a kivitelezés banki finanszírozására is. A törlesztést a
megtakarítás fedezné. Bemutattak kisebb településeket, amelyek már
csatlakoztak a projekthez.
A Településfejlesztési Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy
végeztesse el önkormányzati szinten a megtakarításra irányuló felmérést, illetve
csatlakozzanak a projekthez. 1-2 év után több millió forintos megtakarítás érhetı
el.
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Giesz János polgármester:
Kérte a jelenlévıket, hogy mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.
Setét Vilmos képviselı:
Részletesen ismertette, hogy a projekthez való csatlakozás milyen
korszerősítésekkel és megtakarításokkal járna együtt. A közvilágítási
lámpatestek fényerejének a beállítása is megvalósulhat.
dr. Kovács László alpolgármester:
Szó volt arról is, hogy az önkormányzatnak visszautalnának mintegy 10 %-ot,
amelyet más célra lehetne felhasználni, ez mintegy 500.000.-600.000.- Ft-ot
jelentene, amelyet szabadon használhatna fel az önkormányzat. A maga
részérıl támogatja a
projekthez való csatlakozást, hiszen hosszú távon
megtakarítást jelentene, a rendszer 25 évig mőködik. Az éves karbantartásra
fordítandó összeg nem jelentıs.
Giesz János polgármester:
Személyes meggyızıdése szerint is korrekt ajánlatot kapott az önkormányzat.
Javasolja a felmérés elkészíttetését és annak ismeretében fog döntést hozni a
továbbiakról a képviselı-testület.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és tartózkodás

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
69/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
a BS Audit International Kft. (1013. Budapest, Alagút u. 2. fsz.2.) ajánlatát
az általa forgalmazott EMU világítási energiamegtakarító berendezés
telepítésére vonatkozóan.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EMU rendszer
telepítéséhez szükséges felmérés és auditálás elvégzését, valamint a
várható éves megtakarítás mértékének meghatározását az ajánlattévıtıl
rendelje meg a település közvilágítási hálózatára, valamint a fenntartásában
mőködı „Gróf Esterházy Móric” Általános Iskolára, a „Mese-Vár” Óvoda
épületeire, a Tersztyánszky Ödön Sportközpontra, a Polgármesteri
Hivatalra, a Gondozási Központ és Idısek Otthonára, valamint a „Floriana”
Könyvtárra.
Amennyiben a felmérés eredményeként legalább 25 %-os éves
megtakarítás garantált és a képviselı-testület ennek ellenére eláll a
berendezés megrendelésétıl, úgy a felmérés és az auditálás költségét az
önkormányzatnak ki kell fizetnie. A 25 % alatti megtakarítás elérése esetén
a költségek a BSD Audit International Kft-t terhelik.
Határidı:
Felelıs:

megrendelésre: 2010. május 10.
Giesz János polgármester
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- Kamerarendszer kihelyezése a településen.
(Tájékoztató anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Ezen napirendi pontot is tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a Bizottság
állásfoglalásáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság meghallgatta a közterület,- forgalomfigyelı és
kiértékelı kamerarendszerrıl tartott tájékoztatót. Fejlett informatikai rendszerrıl
van szó, amelynek telepítésével megelızhetı lenne a bőnmegelızés és a
bőnesetek feltárása is a rendırség segítségével. A rendszer több kamera
kiépítésével tudná betölteni a szerepét. A gépkocsi forgalom is figyelhetı lenne.
A rendszer kapcsolható lenne a rendırség informatikai rendszerével. Az
ismertetés alapján a bizottság támogatandónak tartotta egy felmérés
elkészítését. Több település is csatlakozhat a hálózatrendszerhez. A rendszer
kiépítése több tízmillió forintba kerülne. A Településfejlesztési Bizottság javasolja
a képviselı-testületnek egy felmérés elkészítését annak érdekében, ha a
késıbbiekben pályázati lehetıség nyílik kamerarendszer kiépítésére, akkor már
az önkormányzat rendelkezzen a felméréssel. A felmérés készítése ingyenes.
Giesz János polgármester:
Amikor a kamerarendszer kiépítésének lehetıségeirıl személyesen felkeresték a
hivatalban az ASPEX Consulting Kft képviselıi, akkor nem több 10.000.000.-Ftos összegrıl volt szó, csak néhány millió Forintról.
Halász Péter képviselı:
Véleménye szerint nem kell a településen kamerarendszert kiépíteni. Az erre
szánt összeget adja át az önkormányzat a rendırségnek és abból oldják meg a
településen a bőnmegelızéssel kapcsolatos feladatokat.
Medgyesi József képviselı:
A kamerák száma nem növeli nagyságrenddel a beruházást.
Setét Vilmos képviselı:
Úgy véli, hogy a kamerarendszer kiépítése nagyon jó lenne, azonban az
önkormányzatnak nincs erre12 millió Ft-ja. Azonban el kellene gondolkodni azon,
hogy néhány kamera elhelyezése fontos lenne a temetık környékére, a bekötı
utak mentén, valamint a település központjában.
Medgyesi József képviselı:
Nem tartja
megvalósíthatatlannak a kezdeményezést. Véleménye szerint
vállalkozók is csatlakozhatnának a projekthez. A rendszer független minden
más vezetéktıl, több helyen lehetne kitenni a kamerákat, orvvadászat
felderítésére is lehetne használni.
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Dr. Kovács László alpolgármester:
Javasolja, hogy az ajánlattévık mérjék fel a településen a lehetıségeket,
tegyenek konkrét ajánlatot a rendszer kiépítésére, költségére. Az új kormány
nagyobb hangsúlyt helyez a bőnmegelızésre. Lehetséges, hogy a következı
testület fog dönteni az ügyben. Véleménye szerint a lehetıséggel élni kellene.
Giesz János polgármester:
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy hozzanak döntést arra vonatkozóan,
hogy az ajánlattévıt kérjék fel az ingyenes felmérés elkészítésére és tegyenek
ajánlatot. Kérte, hogy a képviselı-testület hozzon döntést
a javaslattal
kapcsolatban.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

tartózkodás

mellett,

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
70/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
a ASPEX Consulting Kft (3200. Gyöngyös, Ringsted u. 21.) ajánlatát a
közterület-, forgalomfigyelı és kiértékelı kamerarendszer kiépítésére
vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntése alapján
rendelje meg a forgalomfigyelı és kiértékelı kamerarendszer telepítésének
a felmérését és tájékoztassa a képviselı-testületet a felmérésrıl.
Határidı:
Felelıs:

2010. május 10.
Giesz János polgármester
- általános iskola tanulócsoportjainak módosítása
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Giesz János polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság. Felkérte a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a napirenddel
kapcsolatos bizottsági javaslatról.
Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı:
A 2010/2011 tanévben 78 tanköteles tanulót írattak be az elsı osztályba,
amelybıl 54 fı lesz ténylegesen elsı osztályos, ennek alapján két elsı osztály
indításához kéri az intézmény vezetıje a képviselı-testület hozzájárulását.
A napközibe felmérték az elızetes igényeket, amelynek alapján 130 gyermek
igényli a napközit, ebbıl 60 fı részesül rendszeres gyermekvédelmi ellátásban.
A jelenlegi 4 csoport kevés. 5 napközis csoport indítását kéri az
intézményvezetı. Három 8. osztály végez az idei tanévben, ez azt jelenti, hogy
a 2010/2011. tanévben egy tanulócsoporttal csökkenne a tanulócsoportok
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száma. A 6. osztályosok létszáma 56 fı. A két tanulócsoport helyett három 6.
osztályos tanulócsoport indítását kéri az iskola igazgatója a képviselı-testülettıl.
Elmondta, hogy a felsı tagozatos tanulók közül egyre több a napközit igénylı.
Többletköltségbe nem kerülne, mert a 2010/2011. tanévben ugyan annyi
maradna a tanulócsoport létszám, mint jelenleg.
Véleménye szerint ez
különösebb kiadással nem járna, illetve egy pedagógus bérét igényelné.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy végezzenek számításokat a
napközis csoportok növelése és a három 6. osztály indításának költségigényérıl.
Zink Szmilkóné képviselı:
Végzett normatíva számítást és megállapította, hogy igen csekély mértékő
állami támogatás többletet jelentene. Egyértelmő, hogy a plusz egy fı álláshelyre
jutó bért és járulékait az önkormányzatnak kellene finanszírozni. Nem mindegy,
hogy alsós, vagy felsıs napközis csoportot bıvítenek, mert más-más a
normatíva.
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:
A felsı tagozatos napközisekre
igényelhetı.

magasabb

normatív

állami

támogatás

Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság nem tudott érdemben javaslatot hozni, mivel az iskola
igazgatója a kérelmét számításokkal nem támasztotta alá. A kérelemben
szerepel, hogy a 6. évfolyamon három osztályt szeretne indítani a következı
tanévben az iskolavezetés. Az évfolyamon 56 tanuló van, a többi osztályok
létszámához viszonyítva arányban áll a két évfolyam. Ez ügyben pénzügyileg
nem tudtak döntést hozni.
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:
Ez nem plusz költség, mert kimegy egy tanulócsoport. Amikor a két hatodik
osztály indult, akkor nem voltak itt a gánti gyermekek, kevesebb volt az
osztálylétszám és nem voltak integrált gyermekek. Az osztályok zsúfoltak.
Medgyesi József képviselı:
Megkérdezte, hogy a napközi csoport bıvítését egy létszám növelésével tartja az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elképzelhetınek, vagy milyen módon?

Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı:
Kétféle módon lehetne: meghirdetni egy napközis álláshelyet, vagy pedig a
kollégák belsı délutáni helyettesítéssel egymást kétnaponta felváltva látnák el a
feladatot.
Dr. Kovács László alpolgármester:
Egyik bizottság sem hozott javaslatot a kérelemben foglaltaknak ezen részérıl.
Megkérdezte, hogy konkrétan (számszerőleg) mit jelentene az önkormányzatnak
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éves szinten. Véleménye szerint
dönteni a csoportszámok bıvítésérıl.

számadatok hiányában nem tudnak

Medgyesi József képviselı.
Mindenképpen gondolkodjon az iskola vezetése, hogy nem létszámmal, hanem
órakeret növeléssel próbálja megoldani a feladatellátást. Van még ott annyi
tartalék – a pedagógus létszámot tekintve, hogy meg tudnák oldani a feladatot. A
gyermeklétszám csökkent a pedagógusok száma nem csökkent.
Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı:
Elmondta, hogy a nyugdíjasok és az elhunyt pedagógusok helyére nem vettek fel
létszámot. Ha a felsı tagozatból megy ki egy tanulócsoport az nem ugyan azt
jelenti óraszám tekintetében.
Giesz János polgármester:
Az évek alatt kapott az iskolával kapcsolatban pozitív és negatív kritikát, akár
képviselıktıl, akár csákvári lakostól. Tudomásul kell venni, hogy az elmúlt
években az intézményeket átszervezték, létszámleépítés volt, az iskola azonban
e tekintetben prioritást élvezett. E napirendrıl az Igazgatónıvel a testületi ülést
megelızıen már tárgyalt. Akkor abban maradtak, hogy hozza a testület elé
kérését. Tájékoztatta arról is, hogy szerinte az nem lesz probléma, hogy két elsı
osztály indul a következı tanévben. Javasolta, hogy a 6. osztály kérdését ne
bolygassák, nem egyezik az álláspontjuk, hiszen az önkormányzat nincs olyan
anyagi helyzetben, hogy ezen kérésnek eleget tudjon tenni. A napközis
csoportokkal kapcsolatban az a véleménye, hogy egyre inkább szükség van rá.
A korábbi években lecsökkentek a napközis csoportok, de mára ismét egyre több
az igény. Nemcsak a normatívákat kell figyelembe venni, hanem számolni kell
azzal is, hogy étkeztetésrıl is szó van.
A kérelemben foglalt valamely kérés teljesítése már szükségessé teszi az iskola
Alapító Okiratának módosítását, melyet május 15-ig kell elfogadnia a képviselıtestületnek. A következı testületi ülés május 25-én lesz, ezért szükségessé
válhat rendkívüli ülés megtartása. Javasolja, hogy ha a mai napon a képviselıtestület az ügyben nem tud döntést hozni, akkor május 15-e elıtt tartsanak
rendkívüli nyilvános ülést. Az ülésre dolgozza ki az iskola, hogy a kérelmében
foglaltak teljesítésének mi az anyagi fedezete, és ennek ismeretében hozzon
majd döntést a testület.

Trimmel Anna Pénzügyi Iroda vezetı:
Nem jelentene- e megoldást, hogy menzai ellátást kapjanak a védelembe vett
gyermekek. Számolni kell egy napközis pedagógus bérével pld. 150.000.- Ft + a
járulékai x 12, de ez csak a bér. Térítési díj kedvezményt is hozzá kell tenni az
önkormányzatnak. Amennyiben arra gondolnak, hogy legyen meleg étkezése a
gyermeknek, akkor a tanulószoba megoldás lehet. A napközis normatíva azonos
a tanulószobai normatívával, úgy véli, hogy a tanulószobai foglalkoztatás
olcsóbb megoldás lenne és felügyelet alatt volnának a tanulók. Nem zárja ki a
tanulószobai foglalkozást az étkeztetés. A napközihez pedig elenyészı az állami
támogatás. Át kell gondolni a plusz napközis csoport indítását!
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Tóth András hatósági irodavezetı:
Gyerekek védelembe vételére nem csak az étkezés miatt van szükség, hanem
azért, hogy iskolai keretek között magasabb kulturális higiéniai és biztonsági
színvonalat képezı környezetben legyenek. A gyermekek felügyeletét
fontosnak tartja.
Trimmel Anna pénzügyi iroda vezetıje:
A 130 férıhelybe nem fér bele a 60 védelembe vett gyermek? Az ezen felüli
igénylık pedig kapjanak étkeztetést és tanulószobai ellátást.
Tanulószobai foglalkozás óradíjat igényel.
Jól látja a képviselı úr, hogy a gyermeklétszám okán létszámcsökkentés lenne
az indokolt, de mégis a hatodik osztály tekintetében +1 tanulócsoport bıvítést
kér az iskolavezetés és plusz még egy napközis csoport indítását. Így az
álláshely megmarad, ami elvileg akár leépíthetı is lehetne. Át kell gondolni.
Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı:
Igen, de szakmailag indokolt lenne a kérés.
Csuta Andor képviselı:
A Pénzügyi Bizottság ülésén részt vett az igazgató asszony és az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke is, akik kifejtették az ötödik napközis csoport
indításának kérésével kapcsolatos véleményüket.
Véleménye szerint a
változáshoz igazodni kell. Nem szabad halasztani az idıpontot ennek a
kérésnek a megválaszolása tekintetében, hiszen a szociális körülmények
teremtették ezen helyzetet, ehhez kell igazodni.
Javasolja, hogy dolgozzák ki a pénzügyi költségeket és ennek ismeretében majd
döntést hoz a képviselı-testület akár rendkívüli ülésen is.
Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı:
A számítás kidolgozásához kaphat- e segítséget az iskolavezetés a pénzügyi
irodavezetıtıl?
Setét Vilmos képviselı:
Mi az az idıpont, amikorra ki tudják dolgozni ezt a „bonyolult” számítást, ugyanis
minél elıbb rendkívüli ülésen döntést kellene hozni az ügyben. A Pénzügyi
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy dolgozzák ki a képviselı-testületi ülésre, ez
nem történt meg.
Trimmel Anna pénzügyi iroda vezetıje:
A Közoktatási tv. melléklete szerint ki tudja számítani bármelyik iskola igazgató
helyettes is a kérelemben foglaltak pénzügyi vonzatát, de természetesen ha kell
segítséget fog nyújtani.

Giesz János polgármester:
Május 15-ig javasolja rendkívüli ülés tartását. A kérelem elsı részében a mai
ülésen tud dönteni a képviselı-testület.
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Kérte a képviselı-testületet, hogy hozzon döntést a két elsı osztályos
tanulócsoport indításáról.
A másik két kérés tekintetében végezzék el a számításokat és terjesszék a
rendkívüli testületi ülés elé, melynek ismeretében fog döntést hozni a képviselıtestület.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
71/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete mint fenntartó
hozzájárul ahhoz, hogy a 2010/2011-es tanévben a „Gróf Esterházy Móric”
Általános Iskola intézményben két elsı osztályos tanulócsoport induljon.
A napközi tanulócsoportok számának növelésérıl, valamint a 2010/2011.
tanévben a 6. osztályos tanulócsoport bontásához az intézményvezetı által
készített költségszámítás ismeretében dönt legkésıbb 2010. május 15.-e
elıtt, rendkívüli képviselı-testületi ülés keretében.
Felhívja a polgármestert, hogy
intézményvezetıt tájékoztassa.

a

képviselı-testület

döntésérıl

az

Határidı: 2010. május 15.
Felelıs: Giesz János polgármester

- Csákvár, Arany hegyi út javításának kérdése
Giesz János polgármester:
Elmondta, hogy az úttal kapcsolatban korábban nem a legjobb döntést hozta a
testület. Az út melletti terület tulajdonosa pályázati támogatást nyert, melynek
feltétele a terület körbekerítése. A korábbi elızményeket ismertette a képviselıtestülettel, amelyrıl már több ülésen keresztül is szó esett és döntés született.
A kialakított „úton” nem lehet közlekedni, ugyanis a frissen kivágott bokrok helyén
a laza talajon lovas kocsival is nehéz átjutni.
Arra kényszerül a képviselı-testület, hogy kızúzalékkal ellátott utat építsen. A
Szent Orbán szobortól lefelé esı részen komoly földmunkát kell végezni az út
járhatóvá tétele érdekében. Erre a SOSO Földszertıl kértek ajánlatot, melynek
összege 700.000.- Ft+ÁFA. A Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta a
napirendi pontot.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság nem javasolja, hogy 40-50 cm föld kiszedésével
készítsék el az utat azért, hogy ott 4-5 család személygépkocsival
közlekedhessen. Földgyalulással és sóderezéssel ki lehetne alakítani földút
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minıségének megfelelıen. A javaslatot útépítı mérnök tanácsolta. Esıs
idıszakban is megközelíthetı lenne az út, ha az általa javasolt módon lenne
megcsinálva.
Giesz János polgármester:
Minısíthetetlen hangon tették helyre az állampolgárok a polgármestert és a
hivatali dolgozókat az út miatt, ugyanis ott nem lehet jelen állapotok szerint
közlekedni. Szedjék ki az útnak az alapját. A jelenlegi munka nem megoldás. Azt
mondta az állampolgár, hogy az ı adójából készítsék el az utat. Telekosztások
történtek, akkor nem gondoltak arra, hogy ott járni is kell, ha a területet eladják.
Más külterületi részekrıl is érkeznek az üzenetek.
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:
Többször járt kint a területen. Nem autópályát kell elkészíteni, de terepjáróval
sem lehet bemenni, mert 50 cm-es szintkülönbségek vannak. Nem kell letolni a
területet, mert ha nem kap egy alapot, akkor a sár felúszik és ugyan úgy nem
lehet majd közlekedni, mint most, akkor ezzel a megoldással nem csináltak
semmit. Ki kell menni, meg kell nézni a helyszínen a jelenlegi állapotokat.
Halász Péter képviselı:
Az árajánlat 700.000.- Ft+ÁFA összegrıl szól, meg kell csináltatni az utat, mert
ha a sárra rátesznek bármit, akkor abból csak sár lesz. Meg kell csináltatni,
legyen rend ezen a területen.
Zolnai Sándor képviselı.
A tv. nézık azt látják, hogy ha rápirítanak a polgármesterre és a hivatalra, akkor
lesz út. Kerekhegyi lakosok ügyét, amikor tárgyalta a testület, akkor „ilyen
lendülettel lett lesöpörve”.
Trimmel Anna Pénzügyi iroda vezetıje:
Arról volt szó, hogy a zárszámadás ismeretében a Településfejlesztési Bizottság
hozza a rangsoros javaslatokat, nem lett lesöpörve a Tersztyánszky körút
lakóinak úttal kapcsolatos kérés.
Dr.Kovács László alpolgármester:
A Településfejlesztési Bizottságnak a dolga, hogy a rangsort felállítsa. Bejárási
utat biztosítani kell az ott lakók részére. Jóval nagyobb az a rész, amit nem tud
megcsináltatni az önkormányzat, mert nem lesz annyi keretösszeg. Különbséget
kell tenni, hogy járható, vagy járhatatlan- e az út.
Giesz János polgármester:
Egyeztetnek idıpontot a rendkívüli ülés napjáról. A Településfejlesztési Bizottság
tartson ülést a testületi ülés elıtt és tegye meg a javaslatát a tartalék
felosztására.
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A
képviselı-testület
14
igen szavazattal úgy foglalt állást, hogy a
Településfejlesztési Bizottság tárgyaljon a tartalék felosztásáról, az
Aranyhegyi út rendbetételérıl. Javaslatát a májusi rendkívüli testületi
ülésen terjessze elı.
- Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
irányában nyilatkozat
Giesz János polgármester:
Mint az a képviselı-testület elıtt ismeretes pályázatot nyújtottunk be a KEOP2009-2.3.0. keretében a Kotlóhegyben található felhagyott és lezárt
hulladéklerakó rekultivációjára. A képviselı-testületnek arról kell nyilatkoznia,
hogy ezen pályázat 2. fordulójára „Települési Szilárd Hulladék-lerakók
rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
területén” címő pályázatban szereplı lerakót a fenntartási idıszak végéig az
önkormányzat nem értékesíti, illetıleg nem adja bérbe. A területet rendszeresen
rendben tartja.
Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
72/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik
arról, hogy a KEOP-2009-2.3.0 konstrukció 2. fordulójára „Települési Szilárd
Hulladék-lerakók
rekultivációja
a
Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás területén” címő pályázatban szereplı
rekultiválandó lerakót a fenntartási idıszak végéig az önkormányzat nem
értékesíti, illetıleg nem adja bérbe.
Nyilatkozik továbbá, hogy az önkormányzat a hulladéklerakó rekultivációját
követıen, az utógondozási kötelezettségeket a rekultivációs engedélyben
elıírtaknak
megfelelıen
vállalja.
Az
utógondozási
feladatokkal
kapcsolatosan felmerülı költségeket saját költségvetésébıl kívánja
finanszírozni.
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozatot közölje a
társulással.
Határidı: 2010. május 31.
Felelıs: Giesz János polgármester.
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dr. Hanák Mária jegyzı:
Üröm község kilépett a hulladékgazdálkodási társulásból és ezt minden
társulásban részt vevı önkormányzat képviselı-testületének tudomásul kell
venni.
Giesz János polgármester:
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért kérte, hogy Üröm község
Társulásból történı kilépését határozattal vegye tudomásul.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
73/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a DunaVértes - Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja tudomásul
veszi Üröm község társulásból történı kilépési szándékát.
Hozzájárul a Társulási
módosításához.

Megállapodás,

valamint

az

Alapító

Okirat

Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Határidı: Folyamatos
Felelıs: Giesz János polgármester
-Gécs József Csákvár, Móricz Zs. u. 4. szám alatti lakos árok
lefedésére irányuló kérelme
Giesz János polgármester:
Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte
Medgyesi Józsefet a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
bizottság állásfoglalásáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta Gécs József kérelmét és javasolja
az ingatlana elıtti árok beton lappal történı lefedésének engedélyezését a busz
parkolásának megoldása érdekében. Feltételként szabják azonban, hogy ha az
önkormányzatnak bármilyen munkát kell a lefedett területen elvégezni a
közmővekkel kapcsolatban, úgy kártérítési igénnyel Gécs József nem élhet az
önkormányzat felé.
Giesz János polgármester:
Kérte a képviselı-testületet, hogy a Településfejlesztési Bizottság határozati
javaslatát fogadja el.
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A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
74/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Gécs József
8083. Csákvár, Móricz Zsigmond u. 1. szám alatti lakos kérelmének helyt
adva
hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı -Móricz
Zsigmond u. 1. szám alatti- ingatlan elıtti árkot betonlappal fedje le.
A hozzájárulást azzal a kikötéssel adja meg, hogy az ingatlan-tulajdonos az
esetleges közmőépítések, vagy hibaelhárítás esetén köteles tőrni a terület
kártalanítás és helyreállítási kötelezettség nélküli felbontását.
Felhívja a polgármestert, hogy a kérelmezıt tájékoztassa a képviselıtestület határozatáról.
Határidı:
Felelıs:

2010. május 31.
Giesz János polgármester

Giesz János polgármester:
Az elmúlt képviselı-testületi ülésen Halász Péter képviselı felvetette a lakosság
részére egy építési törmelék elhelyezésére szolgáló terület biztosítását, illetve
ennek hiányát a településen.
Halász Péter felvetése kapcsán felkereste Solymosi Zoltánt a SOSO Földszer,
illetve a KİKER Kft ügyvezetıjét, aki elmondta, hogy minden csákvári lakos a
telepén lerakhatja ingyen és bérmentve az építési törmeléket.
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy tárgyalt a COOP Center képviselıjével
Noll Adolffal, akivel idıpontot egyeztetett annak érdekében, hogy a COOP
Center csákvári épületeinek állagával a korábbi testületi üléseken már többször
felvetett gondokat, problémákat megbeszéljék.
Knausz Imre a Gondozási Központ és Idısek Otthona vezetıje azzal a kéréssel
fordult hozzá, hogy szeretné az intézménybe egy számítógép beszerzését.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a szükséges számítógép beszerzést
határozattal hagyja jóvá.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
75/2010. (IV. 27.) számú határozata
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
fenntartásában mőködı Gondozási Központ és Idısek Otthona vezetıje
kérésének helyt adva, engedélyezi az intézményben 1 db számítógép
beszerzését 160.000.- Ft keretösszegben a 2010. évi költségvetésében a
felhalmozási tartalék elıirányzata terhére.
Felhívja a polgármestert, hogy az intézményvezetıt tájékoztassa a
képviselı-testület határozatáról.
Határidı: 2010. május 15.
Felelıs: Intézményvezetı

Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A korábbi testületi üléseken szó volt az utak portalanításáról. Javasolja, hogy a
Fazekas utca, Tamási Áron utca és a Szabolcs köz útjainak rendbetételére
kérjenek árajánlatot és a késıbbiekben a Településfejlesztési Bizottsági ülésen
tárgyaljanak róla.
Gesz János polgármester:
A jövı héten megérkezik a hideg aszfalt és május második hetében elıkészítik a
kátyúzást a községben, illetve elkezdik a munkákat.
Zink Szmilkóné képviselı:
Javasolja, hogy azok a képviselı-testületi tagok, akik rendelkeznek e-mail
címmel a testületi ülés anyagát kaphassák meg e-mailben. Ez
költségtakarékosabb megoldás lenne.
Dr. Hanák Mária jegyzı:
Szervezeti és Mőködési Szabályzatot is érinti ezen változás.
Giesz János polgármester:
Javasolja, hogy próbaként a májusi ülésre e-mailben küldjék meg a testületi
tagoknak a napirendi pontok anyagát.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslattal egyetértett.
Zink Szmilkóné képviselı:
Megkérdezte, hogy benyújtotta- e a hivatal a településıri pályázatot? Bokréta u.
11. számú ház elıtt az útpadkát fel kell tölteni, mert nagy gödör van az út mellett,
ami balesetveszélyes.
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dr. Hanák Mária jegyzı:
Településır pályázatot benyújtották április 20-án adták postára. Megjelent az
álláshelyre is a hirdetés, eddig 13 jelentkezı van.
Giesz János polgármester:
A mőszaki iroda illetékesei megnézik az úthibát és gondoskodnak a
balesetveszély elhárításáról.
Setét Vilmos képviselı:
A kórháznál lévı „pörgı” helyreállításáról is volt már több alkalommal szó.
Megkérdezte, hogy ez ügyben történt- e intézkedés.
Temetınél a mozgáskorlátozottak, valamint a kerékpárosok részére parkoló
kialakításáról is volt szó egy korábbi ülésen. Történt- e ez ügyben elırelépés.
Giesz János polgármester:
A felvetéseket jogosnak tartja, azonban egy dolgot tudomásul kell venni,
mégpedig azt, hogy az önkormányzat fizikai dolgozóinak a munkaideje nagyon ki
van számítva. A közterületek gondozása is sok idıt igényel, az intézményeknél
is sok feladatot el kell látniuk. El kell dönteni a fontossági sorrendet.
A közmunkások a közeljövıben elvégzik a Petıfi utcai buszmegálló bontását. Az
iskolában júniustól a vizesblokkok felújítását a közhasznú dolgozók fogják
elvégezni. A sportközpont, mint intézmény megszőntetése miatt átszervezés
lesz, amely várhatóan zökkenıvel fog járni. Jogos a felvetés a megoldáson
munkálkodnak.
Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a képviselıtestület nyilvános ülését 19.15 órakor berekesztette.
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