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Giesz János polgármester:
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a
rendkívüli nyilvános képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel 13 fı képviselıtestületi tag jelen volt.
Elmondta, hogy a rendkívüli nyilvános ülés összehívását 6 képviselı-testületi tag
kezdeményezte.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 1/2007. (I. 10.) számú helyi rendelet
10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján telefonon történı értesítés útján hívta össze
a rendkívüli testületi ülést a mai napra.
Napirendi pontként javasolta, az augusztus 19-21 között megrendezésre kerülı
önkormányzati ünnepségsorozat szervezésével kapcsolatos teendık megbeszélését.
Megkérdezte, hogy van- e valakinek más napirendi pont felvételére javaslata. Más
napirendi pont megtárgyalására javaslat nem volt, ezért kérte a képviselı-testületi
tagokat, hogy az ülés összehívását kezdeményezı képviselık által javasolt napirendi
pontot tárgyalják meg.
Jegyzıkönyv hitelesítınek dr. Kovács László és dr. Nagy István alpolgármestereket
javasolta.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal a napirendi pontra tett javaslatot
elfogadta és jegyzıkönyv hitelesítınek dr. Kovács László, valamint dr. Nagy
István alpolgármestereket megválasztotta.
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Giesz János polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a mai napon délelıtt érkezett egy telefax
Dornyi Sándortól, melyet ismertetett a jelenlévıkkel. (Levél a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
dr. Kovács László alpolgármester:
Úgy véli, hogy a józan ész gyızött és a rendezvényt nem tartja meg a FIDESZ a
pihenıparkban augusztus 20-án.
Giesz János polgármester:
Az események után úgy véli, hogy a képviselı-testületnek nem kell határozatot hozni
arról, hogy a rendezvény megtartását nem támogatja, attól elhatárolódik.
Setét Vilmos képviselı:
Javasolta, hogy mindenképpen hozzon a képviselı-testület egy határozatot arról,
hogy mindenféle önkormányzati rendezvény, amelyet az önkormányzat
munkabizottságai szerveznek a választási kampány idején politikamentessé kívánja
tenni. Ne legyen lehetıség arra, hogy a rendezvényt bárki kihasználja bármelyik
oldalról. Ki kell nyilvánítani ezt az augusztus 20-ai rendezvény konkrét megnevezése
nélkül.
Halász Péter képviselı:
Neki is az a javaslata, hogy hozzon határozatot a képviselı-testület arról, hogy
önkormányzati rendezvényen ne adjanak teret politikai nyomulásnak,
rátelepedésnek, kampánynak.
dr. Kovács László alpolgármester:
Az említett határozatot ki kellene egészíteni azzal, hogy a választási kampány
idıszakban nem. Vannak más jellegő nemzeti ünnepek is, amikor
közös
megemlékezés van.
dr. Nagy István alpolgármester:
A határozatban nem szerepelne, hogy mely szervezetet tiltott ki a rendezvényrıl az
önkormányzat.
Az önkormányzati rendezvények, nagyon jó lenne, ha pártsemlegesen zajlanának.
Presér Istvánné képviselı:
Elfogadja ezt a kezdeményezést, de kevésnek tartja, ugyanis a lakosság a
szórólapokkal együtt küldött „kutyanyelven” ki lettek értesítve. Ki mondja meg és
milyen módon ezeknek az embereknek, hogy a rendezvény elmarad.
Giesz János polgármester:
Az a politikai szervezet, aki kiküldte az értesítéseket annak a feladata értesíteni a
lakosságot.
Zolnai Sándor képviselı:
Maximálisan egyetért azzal, hogy az önkormányzat által szervezett rendezvényen
ne lehessen kampánytevékenységet folytatni. A választásról szóló törvény nem írja
elı azt, hogy kampány idıszakban nem gyakorolható a gyülekezési jog. Nem lehet
korlátozni a rendezvények tartását.
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dr. Hanák Mária jegyzı:
Nemzeti ünnepekrıl sem lehet kitiltani politikai rendezvényt, illetve politikai
megnyilvánulásokat, ezt jogszabály nem tiltja. A képviselı-testület határozhat úgy,
hogy az általa szervezett ünnepségeket, rendezvényeket mindennemő választási
kampány idıszakban politika mentessé kívánja tenni.
Csuta Andor képviselı.
Van az augusztus 20-i rendezvénynek egy másik oldala is, a pályázaton nyert pénzt.
A pályázat útján a rendezvény megszervezéséhez a Leader közösségtıl nyert
pénzzel el kell számolni, figyelembe kell venni azt is, hogy a közösség jónak látja- e
bizonyos dolgok folyását, vagy sem. Ez jelen esetben is vonatkozik ránk. Elızetes
megbeszélés nélkül a rendezvényt ne használják fel politikai célra. Vannak nemzeti
ünnepeink, amelyeknek politikai tartalma van. Meg kellett volna elızetesen beszélni
a képviselı-testülettel, illetve a szervezıkkel.
dr. Hanák Mária jegyzı:
A határozat majd kötelezni fogja a következı képviselı-testületet is. A rendezvényt
szervezı szervezet jelöltje visszavonta a rendezvény megtartására irányuló
kezdeményezését.
Ennek ismeretében és tudatában megfontolandó, hogy
szükséges- e határozatot hoznia a képviselı-testületnek.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos:
Véleménye szerint a képviselı-testület a határozatát bármikor visszavonhatja.
dr. Kovács László alpolgármester:
A következı képviselı-testület is visszavonhatja a határozatát, ha nem tartja
helyénvalónak.
Az elkövetkezı idıszakban is lesznek nemzeti ünnepek, mint például az október 23-a
ez nem számít kampányidıszaknak. A határozatban ki kell hangsúlyozni, hogy csak
a választási kampány idıszakra tiltja meg az önkormányzat. Nem ért egyet azzal,
hogy egy semlegesen megszervezett rendezvényre rátelepedjen bárki.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Önkormányzati rendezvényen, önkormányzat által felkért szónok is mondhat esetleg
olyan beszédet, amelynek politikai tartalma van.
Illés Szabolcs képviselı:
Véleménye szerint úgy kellene határozni, hogy az önkormányzati rendezvényen
politikai rendezvény a kampány idıszakban ne legyen.
Setét Vilmos képviselı:
Mindenképpen kampány idıszakban kellene megtiltani, nem határolná el pártalapon,
mert önkormányzati választásokon nem csak párt alapon indulnak egyének és
csoportok. A kockázata meg van annak is, hogy a felkért elıadó mit fog mondani.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Ha a képviselı-testület úgy fogalmazza meg a határozatát, hogy mindennemő
választás (önkormányzati, országgyőlési, Európai Uniós) kampányidıszak alatt
tartott önkormányzati rendezvények esetében nincs helye helyi politikai eseménynek,
az talán mindenki számára elfogadható lenne.
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dr. Kovács László alpolgármester:
A kampány idıszakra vonatkozóan a helyi politikai érdekeknek ne jusson megfelelı
tér. Az egésznek az volt a lényege, hogy a pályázati kiírásban szerepelt, hogy az
önkormányzatnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy fedve legyen az
ilyen jellegő cselekményektıl.
dr. Nagy István alpolgármester:
Minden jelenlévı képviselı-testületi tagnak kiosztott egy elıterjesztést, illetve egy
határozati javaslatot.
Presér Istvánné képviselı:
Elolvasta a határozati javaslatot, de az abban foglalt megtiltja szót erısnek találja.
Véleménye szerint annyi elég volna, hogy a képviselı-testület elhatárolódik.
Setét Vilmos képviselı:
A gyülekezési szabadságot korlátozza, az esélyegyenlıség nem egy döntı
szempont? Az 1997. évi C. törvénnyel ellentétes rendelkezést nem hozhat a
képviselı-testület.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos:
Azért kell megtiltani, mert az önkormányzatnak nem csak el kell határolódni, hanem
amennyiben idejében megakadályozni egyéb módon nem tudja a rendezvény
megtartását akkor meg kell tiltani. Errıl hivatalos állásfoglalást küldött a Vértes
Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 12 órán belül. A rendezvénynek a helyszínén
kívül bárhol, bármikor folyhat kampánytevékenység. Alkotmányjogász ismerısével
nézette át a határozati javaslatot és azt mondta, hogy ehhez joga van a képviselıtestületnek. Voltak olyan fennhangok is, hogy az augusztus 20-i rendezvényt a
szervezık felhasználják esetleg a saját népszerősítésükre. E helyrıl megnyugtat
mindenkit, hogy senkinek nem jut az eszébe ez. A legjobb tudása szerint megtett
mindent azért, hogy 1.400.000.- Ft ne forogjon kockán.
Illés Szabolcs képviselı:
Ne sértsenek meg senkit a határozattal, senki nem akarja kockára tenni az
1.400.000.- Ft-ot.
Zolnai Sándor képviselı:
Azt várják el, hogy hozzanak egy határozatot arról, hogy a testület mindenféle
kampánytevékenységet megtilt az önkormányzat rendezvényein. Általános
megfogalmazásként merült ez fel, vagy pedig kifejezetten az augusztus 20-i
rendezvényekkel kapcsolatban kellene döntést hozni. Véleménye szerint nem
kellene kiélezni ezt a határozatot az augusztus 20-i rendezvényre, hanem hozzák
meg általánosságban azt a határozatot, hogy az önkormányzat által szervezett
rendezvényeken kampánytevékenység nem folytatható. Arról, hogy a meghirdetett
politikai rendezvény nem lesz megtartva értesítse a szervezı a lakosságot.

5
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos:
Nem. A Floriana Napokkal kapcsolatban kért állásfoglalást a Vértes Gerecse
Vidékfejlesztési Közösségtıl, mint a pályázat írója. Az a javaslat, hogy amennyiben
az önkormányzati rendezvényen kampánytevékenység folyik, attól az önkormányzat
elhatárolódik. Javasolta, hogy a határozatot küldjék meg a helyi kábeltelevízió
szerkesztıségének is és jelentessék meg.

Dr. Hanák Mária jegyzı:
Az elhangzott javaslatok alapján Ismertette a határozati javaslatot a képviselıtestülettel az alábbiak szerint:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat, az
önkormányzat által létrehozott szervezet rendezvényén a választásokhoz kötıdı
kampányidıszak alatt semmilyen politikai tartalmú megnyilvánulást nem engedélyez.
Amennyiben fent nevezett rendezvények alatt politikai kampányesemény történik,
attól az önkormányzat elhatárolódik.

Giesz János polgármester:
A Jegyzı Asszony által ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
152/2010. (VIII. 16.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat, az
önkormányzat által létrehozott szervezet rendezvényén a választásokhoz
kötıdı kampányidıszak alatt semmilyen politikai tartalmú megnyilvánulást
nem engedélyez.
Amennyiben fent nevezett rendezvények alatt politikai kampányesemény
történik, attól az önkormányzat elhatárolódik.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti határozat csákvári képújságban
történı megjelentetésérıl gondoskodjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Giesz János polgármester

Giesz János polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy Németh János telefonon értesítette arról,
hogy az augusztus 20-i rendezvényeken a víz és villany szolgáltatás a korábbi
évekhez hasonlóan biztosítva lesz.
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Pravetz Antal a Csákvári Erdészet vezetıje aláírta a nyilatkozatot, sajnálattal vette
tudomásul a FIDESZ döntését, ettıl függetlenül az egész településnek adta oda a
pihenıparkot, számára nem jelentett volna problémát, ha a FIDESZ ott rendezvényt
tartott volna.

Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a rendkívüli
nyilvános ülést 18.15 órakor berekesztette.
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