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Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. 
június 8-án megtartott  rendkívüli  nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:   Giesz János   polgármester 
    dr. Kovács László  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) 
dr. Nagy István  alpolgármester 
Presér Istvánné   képviselı 
Setét Vilmos   képviselı 

    Zink Szmilkóné   képviselı  
    Zolnai Sándor  képviselı 
 
Meghívottak:   dr. Hanák Mária  jegyzı 
    Trimmel Anna  pénzügyi irodavezetı 
    Szendrei Györgyi  mőszaki irodavezetı 
    Tóth András   hatósági irodavezetı 

Nagyné John Ágnes  belsı ellenır 
Schneider Béla   intézményvezetı 

    Knausz Imre    Gond.Közp.Id.O. vezetıje 
 
Giesz János polgármester:  
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı-
testületi tagokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 fı 
képviselı testületi tag jelen volt. Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi 
pontok tárgyalására azzal a módosítással, hogy a 3./ napirendi pontot a 
Településıri feladatok ellátására benyújtott jelentkezések megtárgyalását  a 
nyilvános ülést követıen zárt ülésen vitassa meg a képviselı-testület.  
Megkérdezte, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal, valamint a zárt 
ülés tartásával egyetértenek-e, illetve  van- e valakinek új napirendi pont 
felvételére javaslata?   Más javaslat nem hangzott el.  
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy fogadják el a  meghívóban kiadott 
napirendet és a módosító indítványt.   
Jegyzıkönyv hitelesítınek Kántorné Szarka Veronika és Presér Istvánné  
képviselı-testületi tagokat javasolta.    
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
meghívóban kiadott napirendet a módosítással együtt elfogadta, valamint 
jegyzıkönyv hitelesítınek Kántorné Szarka Veronika és Presér Istvánné 
képviselıket megválasztotta.  
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Napirendi pontok:  
 

1.) Kossuth-Berényi út által határolt területek felszíni csapadékvíz  
     elvezetésére  benyújtandó pályázatról döntés 

 
 2.) Épületenergetikai fejlesztésekre és közvilágítás korszerősítésére  
                pályázat benyújtása 
 
Napirend elıtt: : 
 
Csuta Andor képviselı:  
Megkérdezte, hogy a rendkívüli ülésen  miért nincs jelen a helyi televízió, hiszen 
az ülés nyilvános.  Az elmúlt rendkívüli ülésen is szóvá tette már. 
 

Giesz János polgármester: 
Azért nem értesítette a helyi televízió képviselıjét, mert  az ülés  rendkívüli. 
Ígéretet tett arra, hogy a Csákvári-Bodméri Hírmondóban részletes tájékoztatást 
ad a képviselı-testület döntéseirıl.  
 
 

1.) Kossuth-Berényi út által határolt területek felszíni csapadékvíz  
     elvezetésére  benyújtandó pályázatról döntés 

                (Pályázati feltételek, Ajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Giesz János polgármester:  
Felkérte Trimmel  Anna Pénzügyi Iroda vezetıjét, hogy tájékoztassa a képviselı-
testületet a tartalék alakulásáról. Ennek ismeretében tárgyaljanak az 1./ napirendi 
pontról.  
 
Trimmel Anna Pénzügyi Irodavezetı: 
Tartalékok alakulásáról tájékoztatta a képviselı-testületet. A képviselıi 
tiszteletdíjak eredeti elıirányzata 2.000.000.-Ft ezt fogadta el a képviselı-testület 
a költségvetés tárgyalásakor. Ezen összeghez jött még az elızı évrıl 
megmaradt 1.397.000.- Ft tiszteletdíj, melybıl  1.000.000.- Ft-ot a  civil pályázati 
alapra különítettek el. A januári ülésen szociális támogatásokra  870.000.- Ft-ot  
különítettek el. Ezek után a képviselıi tiszteletdíjakból 1.527.000.- Ft maradt. 
A zárszámadáskor a felhalmozási pénzmaradvány  55.710.000 Ft volt, melybıl a 
képviselı-testület 5.000.000.- Ft általános tartalékot képzett és  15.000.000 Ft 
lekötésérıl döntött. A pénzmaradvány 35.710.000.- Ft, amelybıl Iskola, Óvoda, 
vizesblokkjainak a felújítására 2.500.000,-2.500.000.- Ft-ot,  a Sirály Kht 
épületénél az ablakcserére 199.000.- Ft-ot, Petıfi-Gánti út állapotfelmérésére 
2.175.000.- Ft-otm A Berényi-Kenderesi út szintezésére 300.000.- Ft-ot az 
Aranyhegyi útra 437.000.- Ft-ot,  a komposztáló pályázat kiegészítésére 
175.000.- Ft-ot, pályázat írásra 125.000.- Ft-ot, Gondozási Központ és Idısek 
otthonánál a bolyler javításra 50.000.- Ft-ot,  számítógép vásárlásra 160.000.- 
Ft.-ot, az ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszőntetésének fedezetére 
500.000.- Ft-ot,  Sport Intézménynél a szennyvízcsatorna hálózat  felújításra 
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470.000.- Ft-ot, utakra áfával együtt 11.500.000.- Ft-ot, az elızı ülésen a 
nonprofit Kft . eszközeinek beszerzésére  1.500.000.- Ft fedezetet biztosított. Ez 
összesen 22.591.000.- Ft. Tehát 13.119.000.- Ft áll rendelkezésre,  amelyre a 
képviselı-testület nem vállalt még kötelezettséget.  
Az általános tartalékból biztosította az elmúlt ülésen a képviselı-testület a  
Tőzoltó Egyesület részére a pályázati önerıt 687.000.- Ft összegben,  augusztus 
20-i ünnepségre  607.000.- Ft,  Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás által kiírt pályázaton való részvétel érdekében 3 civil szervezet részére 
összesen 300.000.- Ft támogatást biztosított önerıként. A Gondozási Központ és 
Idısek Otthona pályázati önerejéhez 61.000.- Ft.-ot biztosított a képviselı-
testület.  A könyvtár állomány gyarapítási pályázathoz 40.000.- Ft-ot biztosított a 
képviselı-testület, de az intézményvezetı úgy nyilatkozott, hogy saját forrásból is 
tudja ezen összeget biztosítani. .   
 
Giesz János polgármester:  
A Településfejlesztési Bizottsági ülésen tárgyaltak a Petıfi u.,  Gánti u 
vízelvezetésérıl. Az elmúlt képviselı-testületi ülésen  szó volt arról, hogy a 
felszíni csapadékvíz rendezésre van egy pályázat, amelyet jó volna benyújtani. A 
képviselı-testület döntésének megfelelıen felvették a kapcsolatot az OTP 
Investtel, amelynek képviselıje az anyagot rendelkezésre bocsátotta és  
megküldték a pályázati feltételeket is. A képviselı-testület tagjai mindezeket  az 
árajánlatokkal együtt megkapták. A pályázat benyújtási határideje 2010. 
szeptember 13. A pályázatíró 20 nap alatt elkészíti a pályázatot, ha 
rendelkezésére bocsátják a szükséges anyagokat. 100.000.000.- Ft-ot lehet 
pályázni. Ebbıl a munkálatok tavasszal indulhatnának meg, 10.000.000 Ft az 
önrész, a tervezési költség az önkormányzatot terheli. Ha nem nyernek a 
pályázaton, akkor is el kell kezdeni a munkálatokat.  Saját erıbıl is kellene 
munkát végezni.  Javasolja a képviselı-testületnek, hogy éljen a pályázati 
lehetıséggel. A tervdokumentációnak a jövıben is hasznát veszik, ha nem lesz 
nyertes a jelenlegi pályázat. 
 
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A csapadékvíz elvezetést meg kell oldani. A Településfejlesztési Bizottság 
javasolja a pályázaton való részvételt.  Rossz környezeti adottsággal rendelkezı 
utcák rendbetétele oldódhatna meg.  
 
Dr. Kovács László alpolgármester: 
Támogatja a pályázaton való részvételt. Abban az esetben, ha nem lenne 
pályázati lehetıség, akkor is  meg kellene oldani a  problémát. Vízelvezetı 
árokrendszernek a végpontja a szóban forgó településrészen van, a csapadékvíz 
erre a területre győlik össze.  Amennyiben nem nyernek a pályázaton akkor is 
szükséges megoldani az ısz beállta elıtt valamilyen módon a jelenlegi 
problémát.   
 

Kántorné Szarka Veronika képviselı:   
Az ajánlatban szerinte kemény sikerdíjak vannak, pályázatkészítés és tanulmány 
költsége is jelentkezik. Megkérdezte, hogy miért nem a képviselı-testület által 
megbízott  pályázatíró  készíti el a pályázatot.  
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Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
A tervezı mérnökök  ajánlották az OTP Investet, mint pályázatírót, mivel ık már  
több ilyen jellegő sikeres pályázatot írtak.   
 
Presér Istvánné képviselı: 
A szintezés felhasználható-e ennél a pályázatnál? 
 

Halász Péter képviselı: 
Javasolja, hogy  kérjenek árajánlatot a SOSO FÖLDSZER-tıl, gépekkel oldja 
meg a problémát. 250 éve ásták a „Nagyárkot”kézzel és ökrökkel,  amely elvezeti 
ma is a csapadékvizet. Szerinte a SOSO FÖLDSZER  nagyon sok árkot ásott 
már. Véleménye szerint szintezés nélkül megoldható a vízelvezetés. Három 
hónap múlva ısz van.  A pályázatok tekintetében borúlátó. A gép néhány nap 
alatt rendet tenne. Ha nyernének a pályázaton, akkor az elvégzett gépi munkát 
„ki lehetne simítani.” 
 
Dr. Kovács László alpolgármester: 
Egyszerően kivájt árokkal nem biztos, hogy megoldható a felszíni csapadékvíz 
elvezetés. Véleménye szerint a rendszert rendbe kell tenni. A pályázat és a 
földmunka nem zárja ki egymást, ugyanis, ha nem  nyernek, akkor is meg kell 
csinálni az ıszig a legfontosabb munkákat annak érdekében, hogy a 
csapadékvíz elfolyjon.  
 

Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:    
A pályázati pénzbıl  egy hosszú távú komplex megoldást lehetne elérni. Az 
önkormányzat pénzügyi keretei szőkösek. Ha nem nyernek a pályázaton, akkor 
is meg kell oldani a kritikus helyeken a csapadékvíz elvezetését az ıszig, ami  
nagyon sokba fog kerülni annak ellenére, hogy nem eredményez hosszú távú 
megoldást.  Megengedhetetlennek tartja, hogy a lakosok megakadályozzák, 
hogy az ingatlanuk elıtt az önkormányzat kiásassa az árkot annak érdekében, 
hogy a csapadékvíz el tudjon folyni. Ismételten hangsúlyozta, hogy 
mindenképpen vegyen részt az önkormányzat a  pályázaton.  
 
Dr. Kovács László alpolgármester: 
Egyetért Medgyesi József képviselı által elmondottakkal. Ne forduljon a jövıben 
olyan elı, hogy bárki az önkormányzatot „sakkba tartja” azzal, hogy nem engedi 
az ingatlana elıtti árkot kiásni.  
 

Setét Vilmos képviselı:  
Javasolja, hogy a lakosok legyenek figyelmeztetve, ha ellenszegülnek. Erre van 
jogszabály is. Minden lakónak saját érdeke, hogy  a csapadékvíz elvezetése 
megoldást nyerjen. Az elhangzott vélemények alapján úgy véli, hogy a képviselı-
testület többsége  támogatja a pályázatot. Egyetért Halász Péter képviselıvel 
abban, hogy  a csapadékvíz elvezetés érdekében mindent  meg kell tenni. Már 
eddig is hivatalból meg kellett volna az önkormányzatnak csináltatni. A 
tervdokumentációk nem vesznek el akkor sem, ha esetleg nem nyernek a 
pályázaton. Az önkormányzati területeket a lakosok elfoglalták, az árkokat 
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letaposták. Az önkormányzat dolgozói, akik ezért kapják a fizetésüket nem 
figyeltek erre oda. Amennyiben nem nyernek a pályázaton akkor is el kell 
végezni bizonyos munkákat a csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében 
úgy, hogy az a késıbbi munkákkal összhangban legyen.  Egyetért Halász Péter 
hozzászólásában elmondottakkal.   
 
Halász Péter képviselı: 
Ismételten elmondta, hogy neki az a véleménye, hogy az önkormányzat csinálja 
meg a csapadékvíz elvezetést a SOSO FÖLDSZER gépeinek igénybevételével. 
Kötelezzék a lakosságot, hogy az árokrendszert tartsák rendben. Milyen 
hozzáállás a lakosság részérıl az, hogy közterületen nem áshat az 
önkormányzat?  Ha nyernek a pályázaton, akkor mederlapozással készítsék el 
az árokrendszert, az átereszeket ahogy kell. Ellenkezı esetben is meg kell 
csinálni, nagy a probléma.  Kárt nem okozhat az állampolgár másoknak azzal, 
hogy nem ássa ki az árkot.  
 
Zolnai Sándor képviselı:  
A pályázaton való indulásnak feltétele az engedélyek beszerzése. Megkérdezte, 
hogy a pályázat benyújtásáig sikerül- e megszerezni az önkormányzatnak ezeket 
az engedélyeket, igazolásokat. Földárkokkal  a késıbbiekben is lesz probléma, a 
mederlapokkal kirakott árkokat is tisztítani kell a hordalékoktól egy-egy nagyobb 
esı után.  
 
Giesz János polgármester:  
Amíg ezeket a dolgokat nem tisztázták, addig nem is vették fel a kapcsolatot a 
pályázatíróval. Az engedélyek beszerezhetık a pályázathoz.  
 
Medgyesi József képviselı:  
A betonból készült árkokat is szintezni kell annak érdekében, hogy a 
csapadékvíz elfolyjon.  
 

Csuta Andor képviselı:   
A kapubejáróknál és az árkoknál  szakemberek végezzék el a szintezést még 
akkor is, ha nem betonelemekkel kirakott árok lesz. Az árkok takarítását az 
ingatlantulajdonosok végezzék el.  
 

Zink Szmilkóné képviselı:  
Kántorné Szarka Veronika kérdésével összefüggésben elmondta, hogy a 
pályázatíró –akit az önkormányzat korábban megbízott- nem kért a  pályázat 
készítéséért díjat, de ha az OTP Invest a garantáltabb, hogy esetleg nyernénk is 
a pályázaton akkor ezt kell választani. Úgy gondolja, hogy az a kis többletköltség 
belefér és jobban megéri az önkormányzatnak, ha ez látszik biztosabbnak. 
Javasolja a pályázaton való részvételt.  
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:  
Elmondta, hogy az önkormányzatnak 13.119.000.- Ft kötelezettséggel nem 
terhelt pénzforrása van. A tervek mintegy 2.000.000.- Ft-ba kerülnek. A 
megvalósíthatósági tanulmány és a terv nem veszik el akkor sem, ha nem nyer a 
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pályázaton az önkormányzat. A pályázaton való részvételhez 
szükséges önerı tehát rendelkezésre áll. Amennyiben nem nyer az 
önkormányzat a pályázaton, akkor a 300.000.- Ft pályázatkészítési fix díjat 
veszíthetik el. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítési díja 800.000.- Ft, ez a 
dokumentáció azonban a késıbbiekben felhasználható lesz. 
Nem ismeretes, hogy mennyibe kerülne elvégeztetni az árkok ásását, mert azt 
meg kell csinálni mindenképpen annak érdekében, hogy a víz el tudjon folyni. 
Van még pénz a tiszteletdíjakból  is. Ezt el kellene  költeni az ıszig, ez is 
felajánlható és a lekötött betéti kamatból is tudnának forrást biztosítani a 
legfontosabb munkákra.  
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı: 
Meg kellene kérdezni a pályázatírót, hogy a megvalósíthatósági tanulmány 
mennyibe kerülne, hátha azon is lehetne  megtakarítani.  
 
Dr. Kovács László alpolgármester:  
Az OTP Invest azért jött szóba, mint pályázatíró, mert ilyen jellegő pályázatok 
készítésével foglalkoznak és az általuk készített pályázat zömében nyertes volt. 
Arról is esett szó, hogy  ez a pályázatíró cég az önrészt is tudja biztosítani, ha 
arra szükség van.  
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:   
Késıbbiekben  is tudna dönteni a testület az önrészrıl.  
 

Dr. Hanák Mária jegyzı: 
A képviselı-testületnek e tárgykörben három határozatot kell hozni.  
-Az elsı határozatban nyilatkozni kell arról, hogy az önkormányzat benyújtja a 
KDOP-2010-4.1.1/E Települési vízrendezés fejlesztése címő pályázatot és  
biztosítja a 10.000.000.- Ft önrészt, valamint az OTP HUNGARO-Projekt Kft-t 
megbízza a pályázat elkészítésével.   
-A második határozatnak arról kell szólnia, hogy az önkormányzat a SZÉL-VÍZ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Székesfehérvár, Farkasdi utca 26.)  
tervezési ajánlatát 2.275.000.- Ft+ÁFA összegben elfogadja és megbízza  az 
engedélyes  tervek elkészítésével.  
-A harmadik határozatban pedig arról kellene döntést hoznia a képviselı-
testületnek, hogy a szintezési munkákat azokon a területeken is el kell készíteni, 
ahol még hiányzik.  Amennyiben nem lesz nyertes a pályázat, úgy a csapadékvíz 
elvezetése érdekében a legszükségesebb földmunkákat el kell végezni, melynek 
költsége még nem ismeretes.  
 
Giesz János polgármester:  
Több  hozzászólás nem volt, ezért  dr. Hanák Mária jegyzı határozathozatalra 
vonatkozó javaslatait egyenként szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata  

Képviselı-testületének  
101/2010. (VI. 8.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete benyújtja a 
KDOP-2010-4.1.1/E Települési vízrendezés fejlesztése címő pályázatot, 
melynek önrészét a 2010. évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére 
10.000.000.- Ft összegben biztosítja.  
 
A pályázat írásával az OTP HUNGARO-Projekt Kft-t bízza meg.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 
szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Határidı:  2010. szeptember 3.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 

Határozathozatal után a képviselı-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

102/2010. (VI. 8.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Kossuth u – Berényui út által határolt területek felszíni csapadékvíz 
elvezetésének megoldására  beérkezett tervezési  árajánlatot, melynek 
eredményeképpen a SZÉL-VÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
(Székesfehérvár, Farkasdi utca 26.)  tervezési ajánlatát 2.275.000.- Ft+ÁFA 
összegben elfogadja és megbízza  a benyújtandó pályázathoz az 
engedélyezési tervek elkészítésével.  
 
A tervezési díj összegét  a 2010. évi költségvetés felhalmozási tartaléka 
terhére biztosítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésre, 
aláírására. 
 
Határidı: 2010. augusztus 15.  
Felelıs: Giesz János polgármester 
 
Határozathozatal után a képviselı-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

103/2010. (VI. 8.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kossuth és 
a Berényi út által határolt területek felszíni csapadékvíz elvezetésének 
megoldására  az alábbiak szerint határoz:  
Amennyiben a  benyújtandó KDOP-2010-4.1.1/E pályázat nem lesz 
eredményes, úgy  a terület vízelvezetése  érdekében az ismert szintezési 
adatok birtokában a szükséges árok megnyitásokat, kapubejárók szintre 
helyezését  az ıszi esızések elıtt elvégezteti, melynek forrását  az 
önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésébıl biztosítja. 
 
Határidı: 2010. november 30.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 
2./ Épületenergetikai fejlesztésekre és közvilágítás korszerősítésére  
     pályázat  benyújtása 
     (Pályázati összefoglaló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
Giesz János polgármester:  
Felkérte Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetıt, hogy  tájékoztassa a képviselı-
testületet az épületenergetikai fejlesztésekre és közvilágítás korszerősítésére 
benyújtható pályázati lehetıségrıl.  
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
A pályázatíró, akinek az önkormányzattal szerzıdése van jelezte, hogy ennél a 
pályázatnál egy kedvezıbb pályázat kerül kiírásra, ebben az esetben nem kell 
megvalósíthatósági tanulmányt elkészíteni.  A konstrukció ugyan ilyen megoldás 
lenne, semmiféle engedélyt nem igényel, csak igazolni kell, hogy az energia 
megtakaríthatóság 50 %. Nyílászáró cserékkel megtakarítás érhetı el. Elmondta 
hogy az iskolánál és az óvoda Ady Endre utcai épületénél a nyílászárók nagyon 
rossz állapotban vannak. Dornyi Gergely  elkészítené az energetikai 
számításokat.  
 

Dr. Hanák Mária jegyzı:  
Elmondta, hogy erre a pályázatra már nincs önerı, de az energetikai 
számításokat javasolják elkészíttetni és az sem vész el, bármilyen más 
pályázatnál felhasználható lesz. Ha kedvezıbb lesz a másik pályázati kiírás, 
akkor lehet, hogy a képviselı-testület úgy dönt, hogy  indul a pályázaton.  
Javasolja, hogy Dornyi Gergelyt bízzák meg az energetikai számítások 
elkészítésével és a képviselı-testület biztosítsa az ehhez szükséges fedezetet. A 
pályázat kiírását követıen a képviselı-testület a késıbbiekben hozhat majd 
döntést.  
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Giesz János polgármester:  
Javasolja, hogy Dornyi Gergelyt bízzák meg az energetikai számítások 
elkészítésével és biztosítsa ennek költségét.  
 
Medgyesi József képviselı:  
Mennyibe kerül a tervezés.  
 

Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
Pontosan nem ismeretes a tervezés költsége, konkrét ajánlat nem érkezett rá. 
Javasolja azonban az energetikai számítások elvégzését, melyet a késıbbiekben 
egy pályázathoz fel lehet használni.  
 
Giesz János polgármester: 
Kérte a képviselı-testületet, hogy hozzon döntést az energetikai számítások 
elkészíttetésérıl.  
 
 
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

104/2010. (VI. 8.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Gróf 
Esterházy Móric” Általános Iskola  vonatkozásában megrendeli Dornyi 
Gergely Csákvár, Radnóti u. 32. szám alatti lakos egyéni vállalkozótól az 
épület energetikai tanúsítványának elkészítését. 
A vállalkozási díj összege 20.000.- Ft+ÁFA, melynek összegét az 
önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés megkötésére, 
aláírására.  
 
Határidı: 2010. július 31.  
Felelıs: Giesz János polgármester 
 

Giesz János polgármester:  
Kérte, hogy akinek bejelentése van tegye meg.  
 

Zink Szmilkóné képviselı:  
Elmondta, hogy a Fazekas nap két helyszínen lesz. Az egyik a tőzoltó toronynál.  
Elmondta, hogy a tőzoltó torony épületének elejét Zink Szmilkó vállalkozó rendbe 
teszi a rendezvény elıtt. A munkálatokat június 16-án kezdik meg, melyhez a 
munkaerıt biztosítja, csak az anyagköltséget kéri az önkormányzattól, amely kb. 
30.000.- Ft lesz.  
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dr. Kovács László alpolgármester:  
A maga részérıl szívesen részt vesz a segédmunkában. Kérte a férfi képviselı-
társakat, ha idejük engedi akkor vegyenek részt ık is.  
 
Jankyé Kıvári Csilla képviselı:  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy  a munkák elvégzéséhez szükséges 
anyagköltséget biztosítsa az önkormányzat. 
 
 
Giesz János polgármester:  
Ezúton  is megköszönte a vállalkozó felajánlását és kérte a képviselı-testületet, 
hogy hozzanak döntést a 30.000.- Ft összegő anyagköltség biztosításáról.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

105/2010. (VI. 8.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonát 
képezı Csákvár, Szabadság tér 1. szám alatt lévı Tőzoltó torony és a hozzá 
tartozó épület homlokzata  javítási munkáinak elvégzése érdekében 30.000.- 
Ft anyagköltséget biztosít a 2010. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatának 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Határidı: 2010. június 25.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 
Giesz János  polgármester: 
A múzeum épületének és a tőzoltó toronynak az ajtaját kicserélték, új ajtót 
készítettek. A képviselı-testület egy korábbi döntése értelmében 100.000.- Ft 
összeget biztosított e célra a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület kérésére.  
Az ajtók elkészültek, melynek összköltsége 200.000.- Ft. A többletköltség miatt 
egyenlıre nem engedélyezte a számla kifizetését.  Kérte a képviselı-testületet, 
hogy hozzon döntést arról, hogy a többletköltséget biztosítja- e, melynek összege 
80.000.- Ft.  
Megjegyezte, hogy  az ajtók jó minıségben elkészültek, melynek ára a mai 
árakhoz viszonyítva „baráti.” Javasolja a többletköltség biztosítását az általános 
tartalék terhére.   
 

Medgyesi József képviselı:  
A maga részérıl javasolja az  elkészült ajtók kifizetését.  
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Setét Vilmos képviselı:  
Amikor megszületik egy döntés 100.000.- Ft összegrıl, akkor az ne legyen több. 
Ezt a jövıben tartsák szem elıtt.   
 

Giesz János polgármester:  
Javasolta, hogy a képviselı-testület biztosítsa a 80.000.- Ft-ot az általános 
tartalék terhére.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

106/2010. (VI. 8.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vértes” 
Múzeum bejárati ajtó cseréjére biztosított 100.000.- Ft összeget 200.000,- Ft 
összegre egészíti ki, melynek forrását az általános tartalék terhére 
biztosítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésének 
figyelembevételével rendelkezzen a számla kiegyenlítésérıl  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Giesz János polgármester 
 

Dr. Hanák Mária jegyzı:  
A Gondozási Központ és Idısek Otthonában Intézményvezetı váltás történt. A 
Közép dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
(Székesfehérvár, Piac tér 10-14) kéri az  intézményvezetı munkaköri leírását és 
egyéb  személyi anyagát. Ezen okmányokkal együtt kérik megküldeni a 
képviselı-testület azon határozatát, mely szerint felfüggesztik a szociális otthoni 
beutalásokat addig,  amíg az intézmény létszáma a 27 fıt eléri. (Jelenleg 29 fı 
gondozott van elhelyezve az intézményben a 27 férıhelyen.) 
Kérte a  képviselı-testületet, hogy a fentiek alapján hívja fel a  Szociális és 
Egészségügyi Bizottságot, hogy az átruházott hatáskörében végzett szociális 
otthoni beutalásokat függessze fel. 
 
Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı: 
Többen vannak beutalva, köztük vannak olyanok is, akik soron kívüli beutalást 
élveznek, férıhely hiányában nem lehetséges a felvételük. Megkérdezte, hogy a 
bizottság várólistára sem veheti fel ezen túl a jelentkezıket még sürgısségi 
alapon  sincs erre lehetıség.  
 
Zink Szmilkóné képviselı: 
Mennyi bírságot kellene fizetnie az önkormányzatnak, hogy 29 fı van az 
engedélyezett 27 fı helyett? 
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Knausz Imre Intézményvezetı: 
Elmondta, hogy a Gondozási Központ és Idısek Otthona részére  27 fıre van a 
mőködési engedély. Jelenleg tudomásul veszik, hogy 29 fı van elhelyezve az 
intézményben, de addig nem lehet beutalni, amíg 3 fıvel le nem csökken a 
létszám. Az alapbírság 200.000.- Ft, de ez halmozódhat. Amennyiben a 
képviselı-testület meghozza a határozatot, amelyet a jegyzı asszony ismertetett, 
akkor a bírságtól eltekint a Gyámhivatal.  
 
Giesz János polgármester:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Államigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatala végzésében foglaltaknak megfelelıen hozzon 
határozatot az intézményi  beutalások felfüggesztésérıl.  
 
 
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

107/2010. (VI. 8.) számú  határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  a 
fenntartásában mőködı Gondozási Központ és Idısek Otthona 
engedélyezett férıhelyeinek  megfelelı ellátotti létszám biztosításának 
érdekében felhívja a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy az 
átruházott hatáskörébe utalt ápoló,- gondozó otthoni beutalásokat 
függessze fel mindaddig, amíg a  gondozottak létszáma a mőködési 
engedélyben meghatározott 27 fıre csökken.  
 
Felhívja a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy az új  
kérelmet benyújtókat tájékoztassa a képviselı-testület ezen határozatáról. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Giesz János polgármester 
                Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 

 

 

Giesz János polgármester:  
A képviselık egy része kezdeményezte, hogy e-mailben kaphassák meg a 
bizottsági és a képviselı-testületi ülések anyagait. Kérte azon képviselı-testületi 
tagokat, akik erre a továbbiakban is igényt tartanak tegyenek nyilatkozatot, 
melyet aláírásukkal látnak el.  
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Csuta Andor képviselı.  
Megkérdezte, hogy akinek nem lesz email címe az a késıbbiekben is  
papíralapon fogja megkapni  a bizottsági és  képviselı-testületi anyagokat.  
 

dr. Hanák Mária jegyzı:  
Igen.  
 

Faddi Péterné Óvodavezetı: 
Az „Ovizsaru” program a holnapi nap folyamán befejezıdik az intézményben. Jó 
tapasztalatokat győjtöttek, a gyermekek nagyon élvezték a programsorozatot. 
Kérte a képviselıket, hogy a program záró napján június 9-én aki teheti vegyen 
részt.  
 
Knausz Imre intézményvezetı:  
Az ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszőntetése érdekében a felújítási 
munkák befejezıdtek. A pályázati eljárással igényelt ágyakat leszállították az 
intézménybe.  
 

Setét Vilmos képviselı:  
Egy korábbi ülésen született arról döntés, hogy a térfigyelı kamerarendszer 
kiépítése érdekében  ingyenes felmérést készítenek. Az elmúlt héten a 
településen jártak a kivitelezık, akikkel a polgármester úr jelenlétében bejárták a 
település azon részét, ahova a kamerákat ki lehetne építeni.   
Amikor a vízdíjat a decemberi ülésen megállapította a testület, akkor abban 
szerepelt az is, hogy a vízlágyítást májustól megoldja a szolgáltató. Mőködik- e a  
vízlágyítás? Kérte ezzel kapcsolatban a soron következı ülésen válaszoljanak.  
Ha nem feladata  az önkormányzatnak az eb oltás szervezése, akkor hogyan 
lehet, hogy a környékbeli településeken szervezetten történt az oltás? Kérte a 
Jegyzı Asszonyt, hogy erre a kérdésre adjon választ.  
Kérte a Jegyzı Asszony segítségét abban, hogy kb. 2 oldal terjedelmő anyag 
felkerüljön a csákvári honlapra; ezek közül az egyik a fazekas nap plakátja, a 
másik pedig Kászon testvértelepüléssel kapcsolatos anyag.   
 
Dr. Hanák Mária jegyzı: 
Az eboltást nem az önkormányzat szervezte, hanem az állatorvosok. 
Meghirdették az eboltást és összevezették az ebeket.  Az említett anyagok 
természetesen felkerülhetnek a honlapra, megteszi a szükséges intézkedést.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Nem érti, hogy miért nem lehet önkormányzati szinten megszervezni az ebek 
oltását, mint a korábbi idıszakban.  
 
dr. Hanák Mária jegyzı:  
Az önkormányzatnak nem feladata az ebek oltásának a megszervezése, a 
jogszabály nem teszi lehetıvé. Nem utasíthatja az állatorvosokat arra, hogy 
mikor és hova szervezzék meg az eboltást.  
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Setét Vilmos képviselı:  
Mindenképpen  az önkormányzatnak kellene megszervezni még akkor is, ha 
nem feladata.    
 
Csuta Andor képviselı:  
Megkérdezte a jegyzı asszonytól, hogy az önkormányzat  épületén volt- e 
nyílászáró felújítás, vagy csere? Amennyiben volt, az minek a terhére lett 
kifizetve, és mennyibe került a munka, ki engedélyezte annak elvégzését? 
 

Dr. Hanák Mária jegyzı: 
Igen történt a hivatal épületén nyílászáró felújítás, melynek költsége mintegy 
500.000.- Ft volt, mely a karbantartásra meghatározott elıirányzatról lett 
kifizetve. A kifizetést én engedélyeztem, a  megrendelést a kolléga készítette, az 
ablakokon vízvetıket és szigetelést cseréltek.  
 
Giesz János polgármester:  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy  az Ónodi árvízkárosultak megsegítésére 
szervezzenek lakossági győjtést. A győjtés az elızı idıszak „segély akcióihoz” 
hasonlóan pecséttel ellátott edényekben történne, amelyeket az üzletekben 
helyeznének el. Az adományokat július  6-án  számolnák össze, mely tényrıl 
jegyzıkönyvet vesznek majd fel. Az összegyőjtött pénzt letétbe helyezik és az 
árvízkárt szenvedett  Ónod község önkormányzatának utalják át. Javasolja a 
képviselı-testületnek, hogy az összegyőjtött összeg, amennyiben nem éri el az 
500.000.- Ft-ot, úgy azt egészítse ki a képviselı-testület.   
 

Az elmondottakkal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra 
bocsátotta a javaslatot.   
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

108/2010. (VI.8.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete Ónod község 
árvízkárosultjainak megsegítése érdekében lakossági adományok 
győjtésére az üzletekben -az önkormányzat pecsétjével ellátott- 
győjtıedényeket helyez el. 
 
A képviselı-testület  az összegyőlt pénzadományt 500.000.- Ft-ra egészíti ki 
és Ónod község Önkormányzatának számlájára utalja.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a győjtıedények kihelyezésérıl, illetve az 
utalásról rendelkezzen.  
 
Határidı: 2010. július 15.  
Felelıs:  Giesz János polgármester 
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Giesz János polgármester:  
Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte, a rendkívüli 
nyilvános ülést berekesztette és  zárt ülés tartását rendelte el. 
 
 
 
 
 

- k m f – 
 
 

Giesz János       dr. Hanák Mária 
polgármester       jegyzı  
 
 
 
 
Kántorné Szarka Veronika     Presér Istvánné  
jegyzıkönyv hitelesítı      jegyzıkönyv hitelesítı 


