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Lakosság részérıl: 5 fı
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános ülésen jelenlévı képviselı-testületi tagokat, a
megjelent érdeklıdıket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 fı
képviselı-testületi tag jelen van.
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.
Jegyzıkönyv hitelesítınek dr. Nagy István alpolgármestert és dr. Szeredi Péter képviselıtestületi tagot javasolta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
meghívóban kiadott napirendi pontokat elfogadta, dr. Nagy István alpolgármestert
és dr. Szeredi Péter képviselıt jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztotta.

Napirendi pontok:
1./ „Tanuló laptop-program” közbeszerzési eredményhirdetés
Adás-vételi szerzıdés aláírása
2./ Tájékoztató a Fejér Megyei Szent György Kórház Csákvári
Gyógyintézetében mőködı UH diagnosztikai szolgáltatással
kapcsolatos beadványról.
3./ Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület pályázati önrészéhez forrás
biztosítása
4./ Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
mőködéséhez pótelıirányzat biztosítása
5./ Helyi autóbuszjárat mőködtetésére vonatkozó elıterjesztés megvitatása
6./ A képviselık juttatásaival kapcsolatos adózási és költségtájékoztató
7./ A FOLIA-TRADE Kft. kérelmének megvitatása
8./ Zöldhegyi ingatlantulajdonosok kérelmének megvitatása
9./ Ifj. Antalffy György kérelmének megvitatása
10./Településırök kérelmének megvitatása
121./ Bizottsági munka segítésére állandó szakértıi megbízások adása
12./Elıterjesztési határidık, határnapok, bizottsági ülések napjaival
kapcsolatos elıterjesztés megvitatása
13./ Belsı ellenırzési terv jóváhagyása

Napirendi pontok tárgyalása:
1./ „Tanuló laptop-program” közbeszerzési eredményhirdetés
Adás-vételi szerzıdés aláírása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
E napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte dr. Szeredi Pétert a
Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
javaslatáról.

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és az alábbiakról tájékoztatta a
képviselı-testületet.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata a TIOP-1.1.1/09/1. pályázati felhívásra benyújtott
TIOP 1.1.1-09/1-2010-0102
azonosító szám, „Tanulói lap-top program Csákváron”
címő projektje kapcsán egyszerő közbeszerzési eljárás megindításáról döntött.
Az ajánlattételi felhívásra egy ajánlat érkezett, melyet az ALBACOMP RI
Rendszerintegrációs Kft nyújtott be. Nettó ajánlati ár 39.900.000 Ft, a 25 %-os ÁFA
mértéke nem terheli az önkormányzatot. (A beszerzés bruttó értéke 49.875.000.- Ft)
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselı-testületnek, hogy
az elıterjesztésben leírtak szerint hozzon döntést a közbeszerzési eljárás eredményérıl és
az elıterjesztés mellékletét képezı adás-vételi szerzıdés tervezetet is elfogadásra
javasolja.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke által
ismertetett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
238/2010. (XI.4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „TIOP-1.1.1/09/1.
kódszámú „tanulói laptop program”, Pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztésre kiírt pályázaton elnyert eszközök beszerzése,
telepítése és helyszíni üzembe helyezése” tárgyú, „a közbeszerzésekrıl” szóló 2003. évi
CXXIX. törvény Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszerő közbeszerzési
eljárás nyertesének az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.-t (8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 9.) jelöli meg.
A közbeszerzési ajánlatban szereplı nettó ajánlati ár 39.900.000 Ft, a jótállás idıtartama 1
év.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képezı
adásvételi szerzıdést a nyertes ajánlattevıvel kösse meg.
Felelıs:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Határidı: 2010. november 29.

2./ Tájékoztató a Fejér Megyei Szent György Kórház Csákvári
Gyógyintézetében mőködı UH diagnosztikai szolgáltatással kapcsolatos
beadványról.
(Elıterjesztés, határozati javaslat, kérelem és tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Humán Erıforrások Bizottsága véleményezte
az elıterjesztést. Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a képviselı-testülettel a
határozati javaslatot.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a bizottsági ülésen részt vett dr. Zsigmond
László orvos is, aki részletesen beszámolt az ügy hátterérıl. A bizottság elfogta dr.
Zsigmond László UH diagnosztikai szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatóját és felkérte
dr. Nagy István alpolgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat az UH
diagnosztikai szolgáltatás további megtartása érdekében, ennek eredményérıl a soron
következı testületi ülésen adjon tájékoztatást.
Setét Vilmos képviselı:
Kérte a Polgármester Asszonyt, hogy tájékoztassa az ülésen jelenlévı érdeklıdıket az
elıterjesztések témájáról annak érdekében, hogy tájékozottak legyenek a döntés
lényegérıl.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elmondta, hogy e napirendi pont keretében a TB által finanszírozott UH diagnosztikai
szolgáltatás további megtartásáról tárgyal a testület. Ezt követıen az elıterjesztésben
leírtakról adott tájékoztatást a jelenlévıknek.
Hozzászólás nem lévén, a polgármester a Humán Erıforrások Bizottsága elnöke által
ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
239/2010 (XI.4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Fejér Megyei Szent György
Kórház Csákvári Gyógyintézetében mőködı UH diagnosztikai szolgáltatással kapcsolatos
tájékoztatót elfogadja.
Felkéri Dr. Nagy István alpolgármestert a további tárgyalások folytatására, és az ezzel
kapcsolatos tájékoztatásra, melyet a soron következı képviselı-testületi ülésen kell
megtennie.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: Dr. Nagy István alpolgármester

3./ Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület pályázati önrészéhez forrás
biztosítása
(Elıterjesztés, támogatási megállapodás-tervezet, határozat kivonata a
jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot elızetesen véleményezte a Pénzügyi és Jogi Bizottság. A nyilvános
ülésen jelenlévı érdeklıdıket tájékoztatta az elıterjesztésben leírtakról, majd felkérte
dr. Szeredi Pétert a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén jelen volt a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület
elnöke is, aki kérte, hogy az idıszerővé és szükségessé vált tetıjavítási munkák
elvégzése érdekében ne a pályázati önerıhöz, hanem a tetıfelújításhoz biztosítsa az
önkormányzat a korábban megítélt 674.135.- Ft-ot, amelyrıl a képviselı-testület a
76/2010. (V. 10.) számú határozatával döntött. A bizottság javasolja ezen határozat
visszavonását, illetve hatályon kívül helyezését.
Felkérte a Pénzügyi és Jogi Bizottság az Egyesület elnökét, hogy a novemberi rendes
testületi ülésen adjon tájékoztatást arról, hogy az Országos Tőzoltó Szövetségtıl nyert
700.000.-Ft támogatás mellett mekkora összeget használtak fel önerıként.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság felhívta az egyesület elnökének figyelmét arra, hogy a
következı évi pályázati kiírást kísérjék figyelemmel és vegyenek részt annak érdekében,
hogy a szertár szükséges felújítási munkái megvalósulhassanak. Kéri a képviselıtestületet, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság - 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
1 tartózkodás mellett- határozati javaslatát fogadja el.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
240/2010 (XI.4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a
Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére pályázati önerı
biztosítása érdekében hozott 76/2010. (V.10.) számú határozatát.
Felkéri az Egyesület elnökét, igazolja a novemberi rendes testületi ülésen, hogy az
Országos Tőzoltó Szövetség felé az elnyert pályázati összeg tekintetében a korrekt
elszámolásnak akadálya nincs.
Felkéri az Egyesületet, hogy a következı évi szertár- felújítási pályázaton is
vegyenek részt, a tetıjavítást lehetıség szerint pályázati forrásból oldják meg.
Határidı: a pályázati elızetes elszámolásra 2010. november 10.
Felelıs: polgármester
4./ Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

mőködéséhez pótelıirányzat biztosítása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A napirendi pontot elızetesen véleményezte a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Tájékoztatta a
képviselı-testületi tagokat, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatára „új”
elıterjesztést és határozati javaslatot dolgozott ki.
A nyilvános ülésen jelenlévı érdeklıdıket tájékoztatta az elıterjesztésben leírtakról,
majd felkérte dr. Szeredi Pétert a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
jelenlévıkkel az átdolgozott határozati javaslatot.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft pótelıirányzatának
kérését megtárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. 5 igen szavazattal kimerítı vitát
követıen az elıterjesztés és a határozati javaslat átdolgozását javasolta, különös
tekintettel a feladatellátási megállapodás tartalmának meghatározására. Ismertette a
képviselı-testületi ülés jelenlévıivel a határozati javaslatot. (jegyzıkönyv melléklete.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
241/2010 (XI.4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári Kulturális és
Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodásban a következı
feladatok ellátását adja át:
- rendezvényszervezés, kommunikációs feladatok,
- községi rendezvénynaptár összeállítása,
- állandó rendezvényszervezı csapat létrehozása, munkájának szervezése, irányítása
- intézményeinkkel való koordináció a kulturális területen
- helyi idegenvezetés szervezése,
- turizmus fejlesztése,
- a Képviselı-testület protokoll feladataival kapcsolatos szervezı- és lebonyolító
munka végzése,
- pályázatok figyelése a turizmus, kultúra területén,
- a csákvári honlap települési oldalának felügyelete, frissítése, településmarketing
szempontjából történı megújítása,
- közvélemény tájékoztatása a rendezvényekkel, turisztikai, kulturális tevékenységgel
kapcsolatban,
- Csákvárral kapcsolatos sajtóanyagok értékelése, újságcikkek írása,
- a községben történt események fotódokumentációjának elkészítése,
- szükség esetén közvélemény kutatás végzése,
- a településsel kapcsolatos kiadványok elıkészítése.
- a falusi vendégvárók munkájának segítése, koordinálása.

A megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a Nonprofit Kft. az éves beszámolójában e
területrıl is készítsen a Képviselı-testület részére tájékoztatót.
A Képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelıen készítse el a feladat-ellátási szerzıdés tervezetét és azt a 2010. november
havi képviselı-testületi ülésre terjessze elı.
Határidı: 2010. november 25.
Felelıs: polgármester

5./ Helyi autóbuszjárat mőködtetésére vonatkozó elıterjesztés megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot elızetesen véleményezte a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Tájékoztatta a
képviselı-testületi ülésen megjelent érdeklıdıket, a napirenddel kapcsolatos
tudnivalókról.
Felkérte a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a képviselı-testülettel a
bizottság javaslatát, illetve a módosított határozati javaslatot.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Javasolja a képviselıtestületnek, hogy az autóbuszjárat további mőködtetésére írjon ki pályázatot annak
érdekében, hogy a Móric-majori lakosok be tudjanak utazni a faluba, illetve az iskolások
testnevelés órára sportintézménybe történı szállítása is megoldódjon. A kiírandó pályázat
nyertesével folytasson a késıbbiekben tárgyalásokat annak érdekében, hogy a reggeli
iskolajárat mőködését az új szerzıdés már magába foglalja. A bizottság javasolja, hogy
az autóbusz járatot továbbra is térítés mentesen vehesse igénybe a lakosság.
November 25-én tartja rendes ülését a képviselı-testület. A bizottság úgy véli, hogy ezen
ülésre elıkészíthetı egy gazdaságossági számításokon alapuló pályázati kiírás tervezet.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A helyi autóbuszjárat üzemeltetése népszerő a lakosság körében is. A cél az volna, ha
továbbra is térítésmentesen tudná az önkormányzat biztosítani az igénybevevık számára
a járatot.
Részletesen ismertette a módosított elıterjesztést (jegyzıkönyv melléklete)
Szavazásra tette fel a Pénzügyi és Jogi Bizottság módosított javaslatát.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
242/2010 (XI.4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete kizárólag saját erıbıl kívánja
finanszírozni az autóbuszjáratok költségeit, amely mind a Móric-majori lakosok, mind a
tanulók Sportintézménybe történı szállítása, mind pedig a reggeli iskolásjárat költségeit
magában foglalja. Mindezek igénybe vétele ingyenes lesz 2011-ben is a lakosság számára.

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a november 25-i képviselı-testületi ülésre
konkrét gazdaságossági számításokat, menetrend tervezetet és a járat üzemeltetésére
vonatkozó pályázati kiírást terjesszen elı.
Határidı: 2010. november 10.
Felelıs: polgármester

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Határozathozatal után említést tett arról, hogy Nagy Sándor vállalkozó megkereste a mai
napon egy autóbusz vásárlásával kapcsolatban. A november 25-re tervezett képviselıtestületi ülésre készítendı gazdaságossági számításoknál ezen lehetıséget is figyelembe
veszi.

6./ A képviselık juttatásaival kapcsolatos adózási és költségtájékoztató
(Tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Részletesen ismertette a jelenlévıkkel az elıterjesztésben leírtakat a képviselık
juttatásairól. Az elıterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a
jelenleg érvényben lévı tiszteletdíjak mértékét ne módosítsák. Készüljön felmérés a
képviselık körében arról, hogy ki tart igényt a bizottsági és testületi anyagok
elektronikus úton történı továbbítására. Az ehhez szükséges feltételek megoldására is
szülessen javaslat.
Tájékoztatta a jelenlévıket a jelenlegi tiszteletdíjak mértékérıl az alábbiak szerint:
A képviselık tiszteletdíja továbbra is 22.000.- Ft, ha a képviselı bizottságnak is tagja
akkor a tiszteletdíj mértéke 31.000.- Ft. Nem képviselı bizottsági tag tiszteletdíja
jelenleg 9.000. Ft. Azon képviselı-testületi tagnak, aki bizottsági elnök annak a
tiszteletdíja 40.000 Ft.
A bizottság nem javasolja, hogy természetbeni juttatást kapjanak a képviselı-testület
tagjai.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
243/2010 (XI.4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete nem kíván változtatni a -jelenleg
hatályos rendeletben meghatározott tiszteletdíjak mértékén.
Elrendeli, hogy a Képviselı-testület tagjai nyilatkozzanak a polgármesternek a
munkájukhoz szükséges eszközök, feltételek tekintetében legkésıbb 2010. november 8-ig.
Nyilatkozatuk terjedjen ki különösen arra, hogy papír alapú vagy elektronikus formában
kérik a bizottsági és testületi ülések anyagait biztosítani.
Határidı: 2010. november 8.
Felelıs: polgármester, települési képviselık

7./ A FOLIA-TRADE Kft. kérelmének megvitatása
( Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy ezen napirendi pontot elızetesen megtárgyalta a
Településfejlesztési Bizottság. Tájékoztatta a jelenlévıket az elıterjesztés tartalmáról.
Felkérte Csillag Tibort a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
képviselı-testülettel a bizottság módosított javaslatát.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy ne értékesítsék a területrészt. Telekhatárrendezéssel rendezéssel kapja meg azt a területet a kérelmezı, ami a bejáráshoz
szükséges, és ugyanekkora területet újabb határvonal kijelöléssel adjon vissza az
önkormányzat részére. A telekhatár-rendezéssel kapcsolatos költségeket a kérelmezı
FOLIA-TRADE Kft viselje. A módosított határozati javaslatot a bizottság elfogadásra
javasolja.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
244/2010 (XI.4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Csákvár Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonát képezı 738/2 hrsz-ú ingatlanból – a tároló épület mögötti –
5,5*5,0 m, azaz 27,5 m2 nagyságú területet területcsere keretében átadja a Fólia Trade Kft.
(székhely: 8007 Székesfehérvár, Széchenyi u. 19.) részére, cserébe a telekhatár mentén
ugyanekkora terület átadását kéri az Önkormányzat részére.
A telekhatár rendezéssel kapcsolatos összes felmerülı költség az ügyletet kezdeményezı
Fólia Trade Kft-t terheli.

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa a kérelmezıt a Képviselı-testület
döntésérıl, egyúttal felhatalmazza a Képviselı-testület jelen határozatának mindenben
megfelelı telekalakítási vázrajz aláírásával.
Határidı: tájékoztatásra: 2010. november 30.
Felelıs: polgármester

8./ Zöldhegyi ingatlantulajdonosok kérelmének megvitatása
(Az elıterjesztés és határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet az elıterjesztés tartalmáról. Elmondta, hogy a
napirendi pontot elızetesen véleményezte a Településfejlesztési Bizottság . Felkérte
Csillag Tibort a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
módosított határozati javaslatáról.
dr. Szeredi Péter elhagyta az üléstermet.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A belsı út már nem alkalmas közlekedésre, kialakítása gondot jelentene. Ismertette a
határozati javaslatot, mely szerint a képviselı-testület kérje fel a polgármestert és a
Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-vel arról, hogy milyen feltételekkel engedélyez a Zöldhegy területén
további, a korábbiakban meglévı útcsatlakozásokat.
Setét Vilmos képviselı:
Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tartja magát ahhoz, hogy ilyen rövid távon
nem lehet bejárókat létesíteni, akkor mi a teendı? Az út alkalmatlan arra, hogy
közlekedjenek rajta leginkább azért, mert az ingatlan-tulajdonosok jó része jogtalanul
elfoglalta a közterületet.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Egyenlıre még nem tudni, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt milyen feltételeket fog
elıírni. A tárgyalások eredményének ismeretében kell megoldást találni az ingatlanok
megközelítésére. Véleménye szerint az út kialakítása lehetetlen.
dr. Szeredi Péter visszaérkezett az ülésterembe.
dr. Nagy István alpolgármester:
Tudomása szerint a Kotló-hegyi útszakaszt is érinti ez a problémakör. Az elızı ciklusban
is voltak az ingatlanok megközelíthetıségével kapcsolatos beadványok. Javasolta a
képviselı-testületnek, hogy a Kotló-hegyiek problémájával is foglalkozzanak a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-vel történı tárgyalások alkalmával.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:

Több hozzászólás nem lévén a Településfejlesztési Bizottság elnöke által ismertetett
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
245/2010 (XI. 4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a polgármestert és a
Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel arról, milyen feltételekkel engedélyez a Zöldhegy, illetve a Kotlóhegy
területén további, a korábbiakban meglévı útcsatlakozásokat.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Zöldhegyben, valamint a Kotlóhegyben
kihelyezett hirdetménnyel tájékoztassa a kérelmezıket a Képviselı-testület döntésérıl, és a
tárgyalások megindulásáról, és arról, hogy az ingatlanok túlhasználatát szőntessék meg!
Határidı:
Hirdetmény kihelyezése: 2010. november 10.
Tárgyalás lefolytatása: 2010. december 31.
Felelıs:
Hirdetmény kihelyezése: polgármester
Tárgyalás lefolytatása: polgármester, Településfejlesztési Bizottság elnöke

(Határozathozatal után Polgármester Asszony tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy
november 10-én (szerdán) kezdi meg a tárgyalásokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.)
9./ Ifj. Antalffy György kérelmének megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévıket az elıterjesztésben foglaltakról. A napirendi pontot elızetesen
véleményezte a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte Csillag Tibort a Bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a határozati javaslatról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Ifj.Antalffy György kérelmét tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, és az elıterjesztés
mellékletéhez csatolt határozati javaslatot az alábbiak szerint módosította:
A bizottság javasolja, hogy kérelmezı beadványáról a képviselı-testület a szabályozási
terv teljes felülvizsgálatáig ne határozzon, ezen döntésrıl a kérelmezıt értesíteni kell.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a Településfejlesztési Bizottság elnöke által ismertetett határozati
javaslatot bocsátotta szavazásra.

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
246/2010 (XI. 4.) számú határozata

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete ifj. Antalffy György
kérelmének tárgyalását elnapolja a szabályozási terv teljes felülvizsgálatáig.
Felkéri a polgármestert, tájékoztassa a kérelmezıt a Képviselı-testület döntésérıl.
Felkéri a polgármestert és a Településfejlesztési Bizottság elnökét a szabályozási
terv felülvizsgálatának elkezdésére.
Határidı:

Felelıs:

tájékoztatásra: 2010. november 10.,
felülvizsgálat befejezésére: 2011. január 31.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester,
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke

10./Településırök kérelmének megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévıket az elıterjesztésben leírtakról. Elmondta, hogy a Pénzügyi és
Jogi Bizottság tárgyalta e napirendi pontot. Felkérte dr. Szeredi Pétert a Pénzügyi és Jogi
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság módosítani
javasolta a korábbi határozati javaslatot, melyet az alábbiak szerint ismertetett:
Javasolja a két településır számára fényképezésre is alkalmas, az önkormányzati flottához tartozó
szolgálati telefon beszerzését. Az eszközöket átadás-átvételi jegyzıkönyv keretében kell birtokba
adni azzal, hogy a berendezésben keletkezett kárért – a szokásos mértékő amortizációt kivéve –
anyagi felelısséggel tartoznak.
A Képviselı-testület biztosítson részükre üzemanyagköltség-hozzájárulást – legfeljebb
személyenként és havonta 5.000 Ft keretösszeg erejéig – útnyilvántartás vezetése feltételével.
Javasolja részükre fényképes igazolvány kiadását, amely tartalmazza a „Településır” kifejezést,
valamint az igazolvány érvényességi dátumát, amely a foglalkoztatási idı végének dátumával
egyezı. A településır jogviszonyának megszőnésekor az igazolványt be kell vonni, és a
jogviszony irataival együtt irattárba kell helyezni.
A településırök a Rendészeti Kerekasztal elé kötelesek - véleményezés céljából - elıterjeszteni a
következı hónapban esedékes járırözési (szolgálati idı) tervüket, és a Rendészeti Kerekasztal
véleményével együtt kötelesek a polgármester elé jóváhagyás céljából beadni. A szolgálati idı
beosztástól indokolt esetben eltérhetnek, erre azonban ki kell térniük írásos jelentésükben, az
indok megjelölésével.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:

Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
247/2010 (XI. 4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a településırök felszerelésével,
mőködésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
A képviselı-testület a két településır számára fényképezésre is alkalmas, az önkormányzati
flottához tartozó szolgálati telefon beszerzését javasolja. Az eszközöket átadás-átvételi
jegyzıkönyv keretében kell birtokba adni azzal, hogy a berendezésben keletkezett kárért –
a szokásos mértékő amortizációt kivéve –anyagi felelısséggel tartoznak.
A Képviselı-testület üzemanyagköltség-hozzájárulást – legfeljebb személyenként és havonta
5.000 Ft keretösszeg erejéig – útnyilvántartás vezetése feltételével biztosít.
A Képviselı-testület fényképes igazolvány kiadását javasolja mindkét településır számára,
amely tartalmazza a „Településır” kifejezést, valamint az igazolvány érvényességi dátumát,
amely a foglalkoztatási idı végének dátumával egyezik. A településır jogviszonyának
megszőnésekor az igazolványt be kell vonni, és a jogviszony irataival együtt irattárba kell
helyezni.
A településırök a Rendészeti Kerekasztal elé kötelesek - véleményezés céljából elıterjeszteni a következı hónapban esedékes járırözési (szolgálati idı) tervüket, és a
Rendészeti Kerekasztal véleményével együtt kötelesek a polgármester elé jóváhagyás
céljából beadni. A szolgálati idı beosztástól indokolt esetben eltérhetnek, erre azonban ki
kell térniük írásos jelentésükben, az indok megjelölésével.
Határidı: telefon beszerzése: 2010. november 30., egyebekben: folyamatos
Felelıs: polgármester

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a „Településır Program” lehetıséget ad
arra, hogy évente és személyenként 80.000.- Ft összeget lehet igényelni a
Belügyminisztériumtól
támogatás címén. Ebbıl a keretösszegbıl (160.000.- Ft)
rendelkezésre áll még 93.883.- Ft, amelyet telefonvásárlásra és téli ruházat beszerzésére
lehet fordítani.
11./ Bizottsági munka segítésére állandó szakértıi megbízások adása
(Elıterjesztés, határozati javaslat –mely tartalmazza a megállapodást- a
jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületi ülésen megjelent érdeklıdıket az elıterjesztésben
foglaltakról.
A napirendi pontot elızetesen tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság felkérte a bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.

Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
Azért kezdeményezte a Pénzügyi és Jogi Bizottságba állandó külsı szakértık bevonását a
bizottsági munkába, hogy minél több hasznosítható tapasztalatra tegyenek szert a község
ügyeinek intézése során, másrészt a korábbi idıszakhoz viszonyítva jelentısen csökkent
a bizottságok és a bizottsági tagok száma is. Megköszönte a Polgármester Asszonynak és
a Képviselıtársainak is, hogy támogatásra érdemesítették javaslatát. A felkért szakértık
a tevékenységüket térítésmentesen látják el. A Megállapodás-tervezet rögzíti a
legfontosabb tudnivalókat. Kérte a képviselı-testületet, hogy támogassa a bizottság
határozati javaslatát, melyet ismertetett a képviselı-testülettel.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem volt, ezért a Megállapodást is tartalmazó határozati javaslatot
szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
248/2010 (XI. 4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a
bizottsági elnökök – a bizottság tagjainak, valamint a jegyzı véleményének kikérése
után – a Képviselı-testület jóváhagyásával állandó szakértıket vonjanak be a
bizottságok munkájába.
Az állandó szakértıkkel az alábbi megállapodás köthetı meg:
„MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészrıl ……………………….. (székhely/lakóhely:………………,
adószám/természetes
azonosító
adatok:……………………………………..)
(a
továbbiakban: Megbízott),
másrészrıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.,
képviseletében eljár: Katonáné dr. Venguszt Beatrix Margit polgármester) (a
továbbiakban: Megbízó)
a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. A Megbízó megbízza a Megbízottat Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete …………………….. Bizottságának hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban
felmerülı szaktanácsadással.
2. A Megbízott a szaktanácsadás során munkáját a jogszabályi elıírások megtartásával,
az önkormányzat gazdasági érdekeit maximálisan képviselve köteles eljárni, köteles a
tudomására jutott adatot, titkot megırizni.
3. A Megbízott a szaktanácsadási tevékenységet ingyenesen látja el.

4. A Megbízó az ügyek elbírálásához szükséges minden elıterjesztést és csatolmányait
köteles megküldeni - a bizottsági tagoknak történı kézbesítés napján - a Megbízottnak is,
és minden lényeges kérdésrıl a Megbízottat tájékoztatni köteles.
A Megbízott köteles feladatát a Megbízó további utasításainak megfelelıen ellátni, az
utasítás szakszerőtlenségérıl vagy célszerőtlenségérıl köteles a Megbízót felvilágosítani.
5. A Megbízott köteles a Megbízó által elızetesen jelzett helyen és idıben a bizottsági
ülésen személyesen megjelenni, feladatát csak személyesen láthatja el. A bizottsági
ülésekrıl történı távolmaradását elızetesen jeleznie kell a bizottság elnökének, vagy a
polgármesternek.
6. Jelen szerzıdés megkötése napján lép hatályba, és a bizottság fennállásának
idıtartamára szól.
A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadók.
Jelen megállapodás egy oldalból áll. Felek elolvasták, tartalmát közösen értelmezték, és
mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt Csákváron, 20……..év………..hó……...napján

………………………………………..
Megbízott

……………………………………………
Csákvár Nagyközség Önkormányzata”

Határidı: folyamatos
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
12./ Elıterjesztési határidık, határnapok, bizottsági ülések napjaival kapcsolatos
elıterjesztés megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi ponttal kapcsolatos elıterjesztést ismertette az ülésen jelenlévıkkel.
Elmondta, hogy az elıterjesztést és határozati javaslatot megvitatta a Pénzügyi és Jogi
Bizottság. Elmondta, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság az eredeti javaslat helyett új
javaslatot terjesztett elı. Felkérte dr. Szeredi Pétert a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
Minden hó utolsó hetének csütörtökén van testületi ülés. Második csütörtökön kell
kiküldeni a bizottsági ülések anyagait. A harmadik héten tárgyalják a bizottságok az
elıterjesztéseket. Kedden a Településfejlesztési Bizottság, szerdán a Humán Erıforrások
Bizottsága, csütörtökön pedig a Pénzügyi és Jogi Bizottság tart ülést.
Amennyiben a kiküldött napirendi pontok anyagaihoz a bizottságoknak módosító
indítványa lesz, azt a hónap utolsó hetének hétfıjén kell a képviselı-testület tagjainak
megküldeni.

A bizottság javasolja felkérni a jegyzıt, hogy készítse elı a Szervezeti és Mőködési
Szabályzat módosítását.
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Hónap utolsó hete

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A bizottsági üléseken dıl el, hogy mi lesz a képviselı-testület elé tárva, ezért fontos,
hogy a bizottsági üléseken elhangzott módosító indítványok, kiegészítések a képviselıtestület elé kerüljenek, ezért a hónap utolsó hétfıjén lenne a testületi ülés tekintetében az
elıterjesztési határidı.
Hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
249/2010 (XI. 4.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az ülések összehívásának rendjét,
illetve a bizottsági ülések idıpontjait az alábbiak szerint rögzíti:
A képviselı-testületi ülést megelızı héten kedden legyen a Településfejlesztési bizottság,
szerdán a Humán Erıforrás Bizottság, csütörtökön a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülése. A
bizottsági anyagok elıterjesztési határideje a testületi ülést megelızı második hét csütörtöki
napja, a testületi ülésekre vonatkozó anyagok elıterjesztési határideje a képviselı-testületi
ülés hetében, hétfın legyen.
A Képviselı-testület felhívja a jegyzıt a Szervezeti és Mőködési Szabályzat fentiek szerinti
módosításának elıkészítésére és elıterjesztésére.
Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: jegyzı

13./ Belsı ellenırzési terv jóváhagyása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az október 28-i képviselı-testületi ülésen szóbeli
tájékoztatást adott a Bicskei Kistérségnél mőködı Belsı ellenıri szolgálat
igénybevételének lehetıségérıl.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Felkérte dr. Szeredi Péter
bizottsági elnököt, tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és
Jogi Bizottság és javasolja az általa ismertetett határozati javaslat elfogadását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el, ezért az
ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
250/2010.(XI. 04.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a belsı ellenırzési
feladatokat 2011. január 1-i hatállyal a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás keretein belül kívánja ellátni.
A Képviselı-testület a társulási megállapodásban foglaltakat magára nézve
kötelezınek fogadja el, s vállalja a megállapított és évenként felülvizsgálat költségek
viselését, pénzügyi hozzájárulás teljesítését.
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy ezen döntésrıl értesítse a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Munkaszervezetét a határozat
megküldésével.
Határdiı: 2010. november 10.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Határozathozatal után a 2011. évi belsı ellenırzési tervet bocsátotta szavazásra.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi
LXV. törvény 92. §. (6) bekezdésében foglaltak értelmében - az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervét – melyet a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretein belül kíván megvalósítani - 2011. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint
fogadja el:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
251/2010.(XI. 04.) számú határozata
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Határidı: 2010. november 10.
Felelıs: Dr. Hanák Mária jegyzı

A Képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy a belsı ellenırzési tervet a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Munkaszervezetének (2060 Bicske, Kossuth tér 14/b.) küldje meg.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix:
Megköszönte Setét Vilmosnak az általa készített nyomtatványokat, mely a képviselıi
tiszteletdíjakhoz kötıdik.
Bokodi Szabolcs képviselı kérte, hogy a jövıben egységes számozással lássák el a határozati
javaslatot annak érdekében, hogy egyszerőbben el tudjanak a testület tagjai igazodni.
Kigondolt egy formát, mi szerint sorszámmal lássák el a határozati javaslatokat/az évszám, a
testületi ülés dátuma és zárójelben pedig mely bizottság, hányadik napirendi pontjához
tartozik a határozati javaslat. (pl.: 13/2010. 11. 04. (PJB)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
10 perc idıtartamra szünetet rendelt el.
Szünet után folytatódott az ülés.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A tegnapi napon megtartott Pénzügyi és Jogi Bizottság elé tárta a helyi kábelszolgáltató
mőködésével kapcsolatos megállapodást, mely 2008. augusztusában kötött a képviselıtestület. A megállapodás nem valósul meg minden pontjában. (Pl.: A beruházás befejezési
határideje stb.) Ezért azt feladatot kapta, hogy írjon egy levelet, ezt el is készítette, de
ismertté vált számára, hogy nagyon sok mindent „tud” ez a hálózat, (telefon, segélyhívó
rendszer, térfigyelı kamerarendszer esetleges mőködtetése.) Úgy gondolja, hogy szüksége
van ezek paramétereire is, mielıtt a levelet elküldi. Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait,
hogy a végleges tervezetet e-mailban megküldi minden testületi tagnak. Kérte, hogy elolvasás
után véleményüket osszák meg vele visszajelzés útján.
Setét Vilmos képviselı:
Az a kérése, hogy várjanak ezzel egy kicsit, mert a Településfejlesztési Bizottság ülésén, is
elıjöttek olyan dolgok, amelyekre a Rendészeti Kerekasztal már kész anyaggal rendelkezik.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tudomásul vette képviselı úr jelzését és egyeztetni fog ebben az ügyben.
A Magyar Közlöny éves elıfizetése 151.000 Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Úgy véli,
mivel elektronikus formában is megjelenik a lap, letölthetı az internetrıl, hiszen ott elıbb
megjelenik, mint papíralapon, ezért nem javasolja a következı évben megrendelni.
Megkérdezte, hogy az állampolgárok érdeklıdtek- e a hivatalban a Magyar Közlönyben
megjelent jogszabályok iránt.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Az önkormányzatnak van- e tájékoztatási kötelezettsége a Magyar Közlönyben megjelenı
jogszabályok után érdeklıdı állampolgárok felé? Könyvtárban van Magyar Közlöny?

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Nem tud arról, hogy az önkormányzatnak lenne ilyen kötelezettsége, de felvilágosítást tudnak
adni az állampolgároknak.
Mészárosné Ágoston Ildikó Könyvtár Igazgató:

A könyvtárban már évek óta nem jár a Magyar Közlöny. Az érdeklıdıknek kinyomtatják az
internetrıl a jogszabályt, ha igénylik.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte a Pénzügyi Iroda vezetıjét, hogy a következı évi költségvetésben ne számoljanak ezzel
a tétellel.
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a november 25-i testületi ülésre a szabályozási
tervre vonatkozó árajánlatokkal kapcsolatos döntést ütemezni kell.
Elmondta, hogy egyeztetı megbeszélésen vett részt Mészáros Tamás alpolgármesterrel a
Katolikus és Evangélikus Egyház vezetıinél.
Református Egyház részérıl az elızetesen egyeztetett idıpontot a lelkész visszamondta azzal,
hogy majd késıbb egyeztetnek idıpontot.
A „Harangvirág Nyugdíjas Klub”-ot fogadta a Polgármesteri Hivatal házasságkötı termében.
Jó hangulatú beszélgetéssel zárult az est.
Sok észrevétel érkezett, melyrıl a holnapi napon fogja elkészíteni az emlékeztetıt.
Intézménylátogatások idıpontját a mai nap 12 óráig kérte az intézményvezetıktıl, csak az
iskola igazgatója jelzett vissza.
November 10-én szerdán lenne a képviselı-testület és a tantestület találkozója.
Lönhárd Vilmosné iskolaigazgató:
Amennyiben a technikai dolgozókkal is szeretne találkozni a képviselı-testület, úgy délután 5
órát javasolt a megbeszélés idıpontjaként.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Egyeztet a képviselı-testület tagjaival, arról, hogy megfelel- e az idıpont, jelezzék vissza emailben.
Kérte a többi intézményvezetıt is, hogy jelezzenek vissza neki, hogy mikor kerülhet az
intézménylátogatásra sor.
A Csákvári-Bodméri Hírmondó következı számában volna lehetıség megjelentetni, hogy
mely képviselı mikor szeretne fogadóórát tartani. Kérte, hogy ezt is közöljék lapzárta elıtt.
Az is lehetséges, hogy ad hoc jelleggel tartsanak a képviselık fogadóórát.
dr. Szeredi Péter képviselı.
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy már a Mese Vár Óvodában tartott fogadóórát. A következı
fogadóórát a Polgármesteri Hivatal házasságkötı termében tervezi megtartani.
Fogadóórájának ideje rendszeres; minden hónap utolsó keddjén 17-19ig.

Bokodi Szabolcs képviselı:
A fogadóórák idejét a honlapon is közzé lehetne tenni a késıbbiekben. Elképzelhetınek
tartaná, ha a képviselı-testület tagjainak egy általános fogadóórája lenne, aki tud az részt vesz
ezeken az alkalmakon.
Csillag Tibor képviselı:

Egymás között is lehetne beszélni önkormányzati dolgokról. Az is megoldás, hogy a honlapon
az adott képviselı elérhetıségét nézzék meg az állampolgárok és azon keresztül éljenek a
lehetıséggel.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Vaskapu Egyesület által szervezett október 23-i eseményekrıl Kenyéri Kornélia
elıadásában hallhattak arról, hogy kik és mi módon vettek részt Csákváron, vagy másutt az
1956-os forradalom eseményeiben. Szándékozik közzé tenni egy felhívást, mi szerint akinek
ilyen jellegő emléke van, és hozzájárulna ahhoz, hogy történetileg dokumentálják úgy kéri,
hogy jelezze neki. A Csákvári-Bodméri Hírmondó következı számában gondolta ezt a
felhívást közzé tenni. Véleménye szerint helytörténeti kutatások szempontjából értékes anyag
lehetne.
Bejelentette, hogy a Humán Erıforrások Bizottsága egy ún. Rendezvényszervezı csapatot
szeretne életre hívni. Vezetıjének Szmolkáné Bene Ibolyát javasolja.
A Csákvári-Bodméri Hírmondó következı számában közzé tesznek egy felhívást annak
érdekében, hogy a községben azok emberek, akiknek idejük energiájuk van és elhivatottságot
éreznek a rendezvényszervezéshez jelentkezzenek.
A Hírmondóban közzé teszik a választási eredményeket és a megválasztott képviselı-testület
fotóját is.
Anyakönyvi híreket is közzétesznek (házasságkötés), melyhez gratulálnak.
A továbbiakban részletesen tájékoztatta a képviselı-testület tagjait a Csákvári-Bodméri
Hírmondó következı számának hasábjain megjelenı köszönetnyilvánításokról, felhívásokról
és egyéb cikkekrıl.
Ismertette az olvasói levelet, mely a nyilvános képviselı-testületi ülések kábeltelevízión
keresztült történı vetítésének megszőntetésére vonatkozik. Ezzel kapcsolatban már az
önkormányzat részérıl a kábeltelevízióban is jelent meg közlemény.
Olvasói levélre válaszolni fog a Hírmondóban. (Ismertette a válaszlevelet is.)
Köszöntötte Végh Anett vértesboglári lakost, aki 15 hetes szakmai gyakorlaton vesz részt
Csákváron az önkormányzatnál és intézményeinél.
Bemutatkozott Végh Anett, elmondta, hogy vértesboglári lakos, közgazdász hallgató,
gazdálkodás és menedzsment szakon utolsó éves.
Tervezi, hogy a gyakorlat ideje alatt elektronikus elérhetıségek összegyőjtésével, pályázat
figyeléssel foglalkozik majd, mindezek hasznosak lehetnek az önkormányzat és intézményei
számára. A gyakorlatot díjazás és költségtérítés nélkül látja el, saját laptop használatával. A
gyakorlati idıt természetesen az önkormányzat igazolni fogja. Megkérdezte a képviselıtestület tagjait, hogy egyetértenek- e azzal, hogy Végh Anett vértesboglári lakos az
önkormányzatnál végezze gyakorlatát.
A képviselı-testület határozathozatal nélkül egyetértett azzal, hogy Végh Anett gyakornoki
idejét az önkormányzatnál töltse.
dr. Pintér Sándor miniszter úr és Tállai András önkormányzati államtitkár gratulációját
tolmácsolta a képviselı-testületnek, eredményes munkát, sok sikert kívánnak.
A Fejér Megyei Önkormányzat a vörös iszap áldozatainak jótékonysági estet szervezett, ezen
részt venni nem tudott. Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, hogy kívánja- e támogatni az

e célra nyitott számlára történı befizetéssel a károsultakat. Elmondta, hogy Csákvár
településen a lakosság, civil szervezetek, egyházak adományaikkal már nyújtottak segítséget.
A képviselı-testület
határozathozatal nélkül egyetértett a Polgármester Asszony
véleményével a támogatás tekintetében, ezért a számlára történı befizetésrıl nem hozott
döntést.
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezeti átvilágításra már
érkezett pályázat.
November 19-én az új polgármesterek tanácskozására hivatalos a Belügyminisztériumba,
Balogh István bodméri polgármesterrel együtt szeretne ezen a rendezvényen részt venni.
November 8-án az E-on Energiaszolgáltatóval folytat majd tárgyalást, melyen részt vesz
Csillag Tibor a Településfejlesztési Bizottság elnöke is.
Felkérte dr. Nagy István alpolgármestert, hogy Horváth Józsefnével egyeztessen idıpontot a
Puskaporos emlékhely rendbetétele kapcsán.
Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel november 13-án tárgyal, amelyen részt vesz a
Településfejlesztési Bizottság elnöke is.
November 12-én a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon folytat tárgyalásokat annak érdekében,
hogy ne kelljen tőzjelzı berendezést szereltetni a Polgármesteri Hivatal épületébe.
Setét Vilmos képviselı:
Tájékoztatta polgármester asszonyt, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját
személyesen ismeri, ha úgy gondolja, akkor 12-én a tárgyalásra elkíséri.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöni Setét Vilmosnak, hogy elkíséri a tárgyalásra 12-én 9.30 órára érte megy.
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy fénydekorációra kapott ajánlatokat. Felkérte a
Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot arra, hova helyezzék el a
karácsonyi díszkivilágításokat és hány darabot vegyenek.
Setét Vilmos képviselı:
Amikor kiválasztják a díszkivilágítás eszközeit, akkor vegyék figyelembe azt is, hogy
mennyire „vandálbiztos”.
Az egyik csákvári lakos felajánlott egy fenyıfát az önkormányzatnak, melyet majd a
Szabadság téren állíthatnának fel.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Magyar Önkormányzatok Szövetségétıl dr. Gémesi György meghívót küldött
Közgyőlésre, amely Gödöllın lesz.

tisztújító

November 16-án (kedden) vacsorára hívta meg a képviselı-testületet a bodméri testület
nevében Balogh István polgármester. Kérte a testületi tagokat, aki tud vegyen részt. Egy
kisbuszt küld a polgármester úr a képviselı-testületi tagokért. Kérte továbbá, hogy részvételi
szándékukat jelezzék vissza.
Csillag Tibor képviselı.

Hírmondó szerkesztése kapcsán a Településfejlesztési Bizottság
településrendezési tervvel kapcsolatban egy lakossági felhívást tenni.

is

szeretne

a

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte az intézményvezetıket, hogy jelezzenek vissza, mikor tehet látogatást az általuk
vezetett intézményben a képviselı-testület. Lehetıség szerint szeretnének minden dolgozóval
találkozni. A november 25-i képviselı-testületi ülésen pontosítják, hogy mikor melyik
intézményben tesznek látogatást.
Knausz Imre Intézményvezetı:
Az ülésre késve érkezett ugyanis Székesfehérváron volt vásárolni, mert az intézmény
pályázaton nyert pénzt, melyet felszerelések, kisebb berendezési tárgyak pótlására fordítottak.
Csillag Tibor képviselı:
A lakosság tájékoztatását szolgálva, a Településszabályozási Terv módosításával és egyéb
aktuális ügyrıl is szeretne a Hírmondóban információt megjelentetni, kérdése mikor van
lapzárta?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Minden hónap utolsó napján van lapzárta, de ha neki eljuttatják a cikket, akkor gondoskodik
arról, hogy a helyi lapban megjelenjen.
Dr. Hanák Mária jegyzı:
Szeretné ha közszolgálati jogviszonyára vonatkozó -egy héttel ezelıtt elhangzott- ügyet
lezárnák. Fizikailag és lelkileg is nehéz így dolgozni. Igyekszik elvégezni a munkát, de
szeretné, ha ezen a napon tisztáznák a dolgokat.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Igen, mindenképpen. Bezárja az ülést és zárt ülés tartását fogja elrendelni.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Nyilvános ülés keretében szeretné elmondani az október 28-án elhangzottak lényegét. Ennek
egyik oka az, hogy a Polgármester Asszony széles körben (kedden) tájékoztatást adott egy
értekezleten a kollégák, intézményvezetık jelenlétében a témával kapcsolatosan, a másik
pedig az, hogy az ügyben szermélyesen érintett kérheti csak a zárt ülés tartását. Szeretné, ha
nem egyoldalú tájékoztatást kapnának azok, akiket e téma esetleg érdekel.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Javasolja, hogy a Polgármester Asszony függessze fel az ülést.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
10 perc szünetet rendelt el.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Napirendre kell, hogy vegyék a Jegyzı Asszony jogviszonyával kapcsolatos ügy
megtárgyalását.
Nem érti, hogy a Jegyzı Asszony miért kéri ezt, amikor haladékot adtak arra, hogy
nyilatkozzon. Számára meglepı mert azt gondolta, hogy meg tudják tárgyalni a nyilvánosság
kizárásával, hiszen olyan személyek is érintve vannak, akiknek a neve nyilvános eljárásban

nem hangozhat el, ıket is megilleti a személyiségi jogok védelme. (A szünetben, azért ment el
telefonálni, hogy ezt az illetıvel közölje, de nem vette fel a telefont.)
Mások személyiségi jogainak a védelme érdekében kíván elrendelni zárt ülést.
dr.Hanák Mária jegyzı:
Elmondta, hogy az ı közszolgálati jogviszonyáról van szó, itt más személyrıl nem is
beszélhetnek és ı sem kívánja ezt tenni. Ebben a kérdésben nem rendelhet el zárt ülést, mert
az Ötv. kimondja, hogy ha az érintett nem kéri a zárt ülést, akkor az ügyet nyilvános ülésen
kell tárgyalni, az ı jogviszonyának megszőnéséhez más személynek nincs köze.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Úgy gondolja, hogy mások személyiségi jogainak védelme érdekében, akik ugyanazt a
jogokat kell, hogy élvezzék, mint a jegyzı asszony, ha most rébuszokba beszél, akkor az
késıbb a Munkaügyi Bíróságon megtámadható lesz. Másokat érintıen is van panasz, ami
miatt ez a jogviszony valószínőleg megszőntetésre fog kerülni.
Dr. Hanák Mária jegyzı:
Az október 28.-i ülést követıen a Polgármester Asszony kérte a bizottsági elnököket, hogy
maradjanak itt hogy a mai ülés napirendjeit, illetve az elıterjesztési határidıket megbeszéljék
és ıt is kérte, hogy maradjon.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az egész képviselı-testületet kérte nem csak a bizottsági elnököket. Mindenki itt volt nem?
dr. Hanák Mária jegyzı:
Itt volt, de csak a bizottsági elnököket kérte, hogy legyenek jelen az ülés után. A
megbeszélésen minden képviselı jelen volt. A Polgármester Asszony jelezte minden
elızmény nélkül szót sem ejtve a november 4-i rendkívüli ülés napirendjérıl, hogy úgy
döntött a képviselı-testület egyetértésével, hogy közös megegyezéssel meg kívánják
szüntetni közszolgálati jogviszonyát még pedig úgy, hogy 3 havi illetményt ajánlott fel, ha
közös megegyezésre jutnak és a további munkavégzéstıl eltekint. Kérték, hogy erre reagáljon.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Négy havi illetményrıl volt szó.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Háromra emlékezett. A Polgármester Asszony bejelentése váratlanul érte, hiszen korábban
jelzés, célzás erre nem érkezett sem a Polgármester Asszonytól, sem pedig a képviselıtestület többi tagjától.
Megkérdezte az indokait az észrevételnek, jelzésnek, nem kapott rá választ. Egyedül Bokodi
képviselı úr reagált. Néhány szóval elmondta, hogy mi a véleménye a munkájával a
hivatallal kapcsolatosan.
Polgármester kérte válaszoljon a felvetésre, nem tudott akkor válaszolni. A Polgármester
Asszony azt kérte, hogy a következı héten kedden adjon választ. Hét elején már jelezte, hogy
szeretne pénteken szabadságra menni,
több intézni valója van, amit máskor nem tud
elintézni, vagy pedig csúszót vesz igénybe. Sem saját ügyében, sem ezen ügyben nem tudott
eljárni, hiszen a bejelentés stresszként érte, orvosi kezelésre szorult. Indokolás nem történt
váratlanul érte a jelzés. Nem volt olyan helyzetben, hogy azonnal felfogja, mit jelent ez
számára, mit kellene átlátni, mire kellene gondolni. Mondta ugyan a keddet, de igyekezett

egyenes háttal távozni, a következı ajtóig, aztán a kolléganıi segítségét kellett igénybe venni.
Nem sajnálatképpen mondja el, hanem azért, hogy miért nem tudott utána nézni a dolgainak.
Hétfın ünnep volt, nem tudott sehová menni és nem is volt olyan állapotban. Kérte a keddi
értekezleten, hogy a mai napig idıt kaphasson. Úgy igyekezett intézni a dolgait, hogy nem
hiányzott a munkából, amit tudott a testületi és a bizottság üléssel kapcsolatban elvégzett
ugyanúgy, mint eddig. A beszélgetésen az is elhangzott, hogy gondolja át az ajánlatot, mert
várható egy jogszabályváltozás januártól, ami abból áll, hogy nemcsak a központi
közigazgatásban dolgozók vonatkozásában, hanem helyi önkormányzatokra is kiterjesztik azt
a szabályozást, hogy 2 hónap felmondási idıvel indokolás nélkül elbocsáthatók a
közszolgák, várhatóan január 1-jén hatályba lép, és akkor ennyi illetményre sem tarthat
igényt, mint amennyit felajánlottak. Akkor azt mondta a Polgármester Asszonynak és a
Képviselı-testületnek, hogy utána néz és tisztább fejjel át fogja gondolni az ıt ért kijelentést.
Igyekezett utána nézni dolgoknak. Elmondta, hogy 25 éves közszolgálati jogviszonya van,
ebbıl 14 éve jegyzı. A bizalmat 4 évvel azelıtt azoktól a képviselıktıl is megkapta, akik
jelenleg is itt ülnek. Nem tudja, hogy azóta mennyit változott, mennyiben romlott a
munkamorálja, vagy mi történt, de megvonták a bizalmat tıle azok is, akik most is itt ülnek.
Soha senkivel ilyen jellegő konfliktusa nem volt, 17 éve folyamatosan áthelyezéssel váltott
munkahelyet. Elmondták az ülést követıen, hogy 4 havi összeget ajánlanak fel. Utána nézett
a jelenlegi jogszabálynak, illetve a tervezett módosításnak is. A tervezetet amennyiben az
Országgyőlés elfogadja, akkor hatályba is lép. A képviselı-testület a jogviszonyt felmentéssel
megszüntetheti bizonyos esetekben. A Köztisztviselık jogállásáról szóló törvény pontosan
szabályozza, hogy melyek a felmentés módjai. De, ha lenne rá mód akkor a minimum 2
hónapos felmentési idı és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idı után 5 hónap felmentési
idı illeti meg. Ezen kívül, mivel áthelyezéssel jött két munkahelyrıl 6 havi végkielégítés
illetné meg, ez mindösszesen 13 havi illetményt jelent, ha a Tisztelt Képviselı-testület a
felmentés mellett döntene és lenne rá jogosítványa. Ezen kívül van 22 nap szabadsága és 118
óra túlmunkája. A jogszabály módosítás képlékeny, amennyiben a jelenlegi tervezet lép
hatályba, a két havi felmentési idı akkor is megilleti és a végkielégítés is, amely 6 havi
illetmény, ez összesen 8 havi illetmény. Ehhez képest a testület által felajánlott illetmény
méltánytalan, nem beszélve az eljárásról.
Azt, hogy meg kívánják szüntetni a jogviszonyát úgy közölték, hogy három hete dolgoznak
vele együtt. Nem kaptak a hivatal dolgozói instrukciókat arra, mit várnak el tılük, milyen
munkastílust, munkamorált, melyek a hibáink, milyen hiányosságok vannak, amiken javítani
kellene, de nyilván kintrıl ez sokkal jobban látszik, mint belülrıl, de eddig nem kaptak erre
útmutatást. Egyik napról a másikra egy életpályát nem lehet lesöpörni, tönkre tenni. Tanácsi
rendszerben kezdte a munkát, ez az élete, ezért tanult és ezt a részét választotta a jognak.
Szereti csinálni. Megérti, ha nem lehet vele, vagy nem tudnak vele dolgozni, de más módon
is lehetett volna figyelmeztetni erre akár az elsı napon is. A négy csoport kampánya során
bizonyára felmerültek ilyen kérdések is. Akik ide kerültek a választások után tudták, hogy
mit terveznek, lehetett volna már akár október 4-én is közölni, hogy erre számítson, nem
tartanak igényt a munkájára. Nehéz lett volna akkor is, de megpróbált volna körülnézni.
Kaphatott volna idıt, hogy munkahelyet keressen, ami ma nagyon nehéz. Talán akkor
máshogyan élte volna meg. Méltányosabb eljárást lehetett volna vele szemben alkalmazni.
Arra tér ki, hogy tisztában van azzal, ami akkor elhangzott és a Polgármester Asszony
véleményével egyetértett a képviselı-testült, ez visszavonhatatlan. Azt mondta a Polgármester
Asszony, hogy mindez alku tárgya . Ha alku, akkor kéri figyelembe venni mindazokat,
melyeket az imént elmondott.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:

Annál korrektebb eljárás, hogy a Munkáltató leül a Munkavállalóval, jelzi felé, ennél 8
korrektebbet nem tud elgondolni. Neki nem tiszte, hogy négyszemközt leüljön, hanem a teljes
munkáltató a képviselı-testület, aki ebben jogosult dönteni. A képviselı-testület megerısítette
az ebbéli szándékot, nem csak az ı véleménye, hanem mindenki másé. Az eljárás
kifogását…… (nem érteni a hangfelvételrıl) nem nyilvános cirkuszt akart ebbıl. Járt úgy még
képviselıként, hogy a Jegyzı Asszony azt mondta más képviselıknek, hogy ne támogassák
bizonyos dolgait. Ezt is el szerette volna kerülni. Akár az elsı napon is közölhették volna
vele, -akkor még megértette volna- ennek ellentmondott a Jegyzı asszony, mert ha az elsı
napon elfogadható lett volna, amikor még senki sem ismerte, akkor három hét közös munka
után, amikor egy kicsit ismerik, akkor miért nem elfogadható. Az egyik képviselı úgy
fogalmazott, hogy a községben élnek már egy ideje. Úgy tudja, hogy a Jegyzı Asszony
jogviszonyát 1993-tól kell számítani, akkor a végkielégítést is. Akkor a végkielégítés nem 8
havi, hanem 6 havi.
dr. Hanák Mária jegyzı:
A közszolgálati jogviszonyban a felmentési idı 2 hónap, a 25 éves jogviszony után a
felmentési idı 5 hónap, folyamatos áthelyezés esetén a végkielégítés 6 hónap.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Azt mondja, hogy ezek iratok és alku tárgyát képezik. Nem készült erre, mert azt gondolta,
hogy üljenek össze négyszemközt és beszéljék meg, hogy mi a Jegyzı Asszonynak a legjobb.
Ha ez a legjobb, akkor legyen ez a legjobb. Pénteken elıterjesztési határidı volt, szerdán
Jegyzı Asszony felvetette, hogy pénteken ügyeket kell elintéznie. A testületi ülés anyagának
összeállításánál egyedül maradt, köszönte azoknak a kollégáknak a munkáját, akik ebben
segítségére voltak. Ha nem ragadja meg az alkalmat, hogy kedvében járjon a pénteki nappal
kapcsolatban, akkor megkapja azt a kiabálást, amit az értekezleten el is ismert, ennek nem
akarta kitenni magát. Nem tartja fair dolognak, hogy valaki a munkáltatójával kiabál, azt
sem tartja annak, hogy pellengérre állít bizonyos köztisztviselıket, nem hajlandó
megnevezni ıket, mert személyiségi jogaikat sértené.
A településırök kérelme július 26-án kelt, nem került a képviselı-testület elé, ez sem a jegyzı
asszony dolga, hogy ezt megcsinálja? Márciusban valaki benyújtott egy kérelmet, nem kapott
rá választ. Amikor vele kiabált kikérte magának, akkor nem jutott hirtelen szóhoz, de ilyen is
van úgy látszik.
Kérte mára az SZMSZ módosítást. Jelenleg a Jegyzı Asszony az egyetlen olyan
köztisztviselı a hivatalban, aki a testületi üléseken jelen kell, hogy legyen. A Tóth András
elmenetelével megüresedett az az állás, amely a jegyzı helyettesítését elláthatta volna. Kérte,
hogy legyen aljegyzı, vagy valamilyen megoldást kell találni a jegyzı helyettesítésére, errıl
mindenki tudott, rendkívüli ülésen lehetett volna döntést hozni ez ügyben. Ezek azok a
dolgok, amelyeket hiába mond, hiába kér, nem történik semmi. Erre felesleges két embert
alkalmazni olyan embert alkalmazzanak, akit kér és megcsinálja. Igyekezett olyan
nyilvánosság elıtt végezni a munkáját, megírta elmondta, mára ezt kérte. Bokodi képviselı
úr a szabályzatokkal kapcsolatban vélt hiányosságokat felfedezni, erre célzott az elmúlt
ülésen.
A hadigondozotti ügyben az Ügyvéd írt e-mailt és a Jegyzı Asszony nem válaszolt rá. Kérte
az ügyvéd, hogy válaszoljon rá ı, azóta elkészült a megállapodás-tervezet is. Ahogy a Jegyzı
Asszony a munkavállalókkal, egyes köztisztviselıkkel bánt, - úgy gondolja, hogy ez
vezetıhöz és köztisztviselıhöz méltatlan magatartás.
Kérte Benke Ede ügyét, átszignálta rá, azóta már igyekezett felvenni a kapcsolatot Benke
Edével, hiszen minden nap ketyeg a késedelmi kamat és kár éri az önkormányzatot. Amikor
az ügyirat az övé volt meg tudta volna csinálni, ı is megcsinálta. A Kábelsatos ügyiratot

átszignáltatta magára. Nem tőnt fel senkinek, hogy 2008. szeptember 30-án át kellett volna
adni a kábel tv hálózatot több, mint 2 évet csúszott. Sem levél, sem felhívás nem történt,
hogy csináljanak valamit. 50.000.- Ft/hó volt a bérleti díj. Eladják a stúdió helyiséget, a bérlet
egy kimaradt bevétel. Meg is találja rögtön azt az utat, aminél fogva vissza lehet szedni a
bérletet. Bevétel kiesés keletkezett. Akié az irat volt hogyan gondoskodott arról, hogy az
önkormányzat érdekei biztosítva legyenek, sehogy sem. Az irat a jegyzıé volt.
Nézzék a jogszabályokat! Legyen szíves mutassa be az Aljegyzıt, mert aljegyzı van az
ügyrendben és a hatályos SZMSZ-ben is. Ez csak egy a sok közül, amit kiemelt. Nem volt
semmi átvezetve. A jelenleg hatályos ügyrendben Dornyi Sándor a jegyzı. Ez csak egy a sok
közül, nem volt semmi átvezetve. A köztisztviselık névsorában már a Jegyzı Asszony neve
szerepel. Nem akar további indokokat mondani, de ha kívánja a Jegyzı Asszony, akkor
megteszi, de az nem lesz vidám dolog, mert abban az esetben ügyvédhez fordulnak és
javasolja, hogy szabadságát kezdje el tölteni. A testületi ülésekre szíveskedjen csak eljönni,
hogy törvényesek legyenek. Errıl meg a képviselı-testület dönteni fog. Ha a volt
munkahelyén ezeket a dolgokat megcsinálta volna, (nem köztisztviselıként, nem ilyen magas
beosztásban) akkor lehet, hogy már másnap nem kellett volna munkába mennie. Ez kellett,
hogy ezeket jegyzıkönyvbe mondja? Nem volt korrektebb az, ha leülnek és megbeszélik?
dr. Hanák Mária jegyzı:
Az október 28-i „megbeszélésen” úgymond négyszemközt jegyzıkönyv nélkül kész tények
elé állították. Megszüntetik a jogviszonyát, elmondták azt is, hogy ha nem fogadja el, akkor
milyen jogkövetkezményei lesznek.
Pénteki napra, amikor az elıterjesztési határidı volt
már elıre kért szabadságot, a meghívót elkészítette a képviselı-testületi ülésre, azokkal a
kiegészítésekkel, és úgy ahogy azt a polgármester jelezte. Készen volt a meghívó, - nem
szeretné a kolléganıit kellemetlen helyzetbe hozni, de tanúk rá. A polgármester odaadta neki
a dossziét, amiben benne voltak a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok és elkészítette az
elıterjesztéseket úgy, hogy csütörtökön reggel 8-11.30 óráig nem volt a hivatalban, mert
bírósági tárgyaláson volt.
Nem jegyzetelt, hogy milyen vádpontok szerepeltek eddig. Az aljegyzıi státusznál a
képviselı-testület úgy döntött annak idején, hogy nem tölti be, ennek több oka is volt,
elsısorban anyagi indokai. A másik az, hogy a hatósági irodavezetı úgy helyettesítheti a
jegyzıt, ahogy ez a munkaköri leírásában szerepel, ıt így is vették fel annak idején a
Polgármester Úr egyetértési jogának gyakorlása mellett. Úgy hiszi, hogy sem a kolléganıivel,
sem mással nem viselkedett méltánytalanul, általában kért tılük segítséget, igyekezett
megfelelni ez alatt a három hét alatt is. „Négyszemközt”, úgy érzi, hogy ilyen dolgot nem
lehet megbeszélni. A Polgármester Asszony azt mondta, hogy ez alku tárgya, ezért gondolta,
hogy akkor errıl lehet beszélni.
dr. Szeredi Péter képviselı:
Javasolja, hogy a Polgármester Asszony zárja le a vitát. Történt egy javaslat a jegyzı részérıl,
zárt ülés keretében tárgyaljon errıl a képviselı-testület.
Úgy gondolta, hogy ez volt az a forma, ami szolgálta a falu érdekeit, szolgálta az új vezetés
érdekeit, és olyan körben történt a javaslat, amelyet bármikor lehet nyilvános vagy zárt
ülésen is tárgyalni.
Úgy gondolja, hogy meg kell keresni azt a lehetıséget, ami nem élezi ki a helyzetet. Senkinek
sem jó ez a szituáció. Nem változtatja meg az álláspontját.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Az október 28-i „megbeszélés” nem képviselı-testületi ülés volt, nem készült róla sem
hangfelvétel, sem jegyzıkönyv.

dr. Szeredi Péter képviselı:
Egy olyan körben történt a javaslat, amelyet természetesen -Ön is tudja-, hogy bármikor lehet
akár nyilvános, akár zárt ülésen is tárgyalni.
Ilyen jellegő ügyek dolgában nem kell mindig a jogszabály mögé bújni, hanem meg kell
keresni a megoldást. Ami most kialakult senkinek sem jó, innentıl kezdve ragaszkodni fog a
jogszerő eljáráshoz, nem érti a Jegyzı Asszony lépését.
Setét Vilmos képviselı:
Arra reagált, hogy az elızı ülésen a képviselı-testületnek volt egy olyan kérése a Jegyzı
Asszonyhoz, hogy a Petıfi utcai játszótérrel kapcsolatban a mai ülésen adjon tájékoztatást.
Nem tudja, hogy akar- e mondani ezzel kapcsolatban valamit. Amikor a jegyzı asszony szót
kért, azt gondolta, hogy erre szeretne választ adni. Véleménye szerint a Jegyzı Asszony
nagyon is jól tudta, hogyan történt. Május óta folytak az elıkészületei a munkának. Minden
csatornán lehetett róla hallani, ezt azonban nem tudja bizonyítani. A tavalyi évben a civil
szervezetek támogatási szerzıdése 3 hónap alatt készült el. Nagy Hajnalka aljegyzı
munkaügyi pere befejezıdött- e, mi lett az eredménye? Miért nem tud róla a testület, tessék
elmondani.
Az elızı testület elfogadta az állattartási rendeletet, azóta többször visszaköszönt, hogy nem
jó, hiányos. Azzal indokolta a jegyzı, hogy nem írja elı a törvény. Valóban nem írja elı, de
azért van a jegyzı, a hivatal, hogy ezeket a problémákat a falu javára rendezze. Igaza van a
jegyzı asszonynak, valóban bírósági tárgyaláson volt, de nem tartott addig, amíg jelezte.
dr. Hanák Mária jegyzı:
11 órakor lett vége a tárgyalásnak, de tud róla hozni igazolást.
Setét Vilmos képviselı:
Nem kell neki igazolás, csak azt mondja, hogy tudja hogy tárgyaláson volt, eredményét is
megismerte, de személyiségi jogok védelme miatt errıl nem tud nyilatkozni.
Nagyon jól emlékszik amikor másfél évvel ezelıtt ott ült a jegyzı asszony irodájában és kérte,
hogy úgy csinálják a dolgokat, hogy mőködjön minden. Innentıl másfél év telt el, és nem
kér ilyent.
dr. Hanák Mária jegyzı:
A településırök valóban az ı ügyirata volt addig amíg a pályázatot elkészítette. A kérelmeket
ugyan erre az ügyiratra iktatták, azonban a kérelmet nem neki címezték, hanem a
Polgármester Úrnak és ez már az ı dolga volt, nem is látta a kérelmet. Ugyan ilyen a kábel
tv. ügyirata. Ha most nem jön elı, hogy mőszaki átadás-átvétel van, akkor a Polgármester
Asszony nem veszi elı az iratot, ez így került elı. Az ügyiratot az irattárból vették elı, azért,
mert kapott egy meghívót a mőszaki átadás-átvételre.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Két éve húzódik az ügy, ezt emlékezetbıl is tudta azt, amit a Jegyzı Asszony iratokból sem,
hogy ennek az ügynek már két éve be kellett volna fejezıdnie, ugyanis a megállapodást ı írta.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Szeretné, ha valós dolgok hangoznának el.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:

Meg lehet nézni az SZMSZ-ben is, hogy mik azok amik nem teljesültek. Nem szeretné
részletezni, hanem írásbeli indokolással, ügyvéd által alátámasztott indokokkal. Innentıl
kezdve majd az eljárás megindul.
dr. Szeredi Péter az elızıekben említette, hogy ragaszkodik a jogszerő eljáráshoz. Kérte,
hogy milyen határozati javaslatot tegyen fel szavazásra.
dr. Szeredi Péter képviselı:
A képviselı-testület a Jegyzı Asszony kérésére megtárgyalta az ügyet és lezárta, hivatalosan
is, nem kíván együtt dolgozni vele, ezért az eljárást indoklással megindítja.

dr. Hanák Mária jegyzı:
A jogszabály elıírja, hogy a fegyelmi eljárás megindítását az indokok pontos megjelölésével
határozatba kell foglalni, Fegyelmi Tanácsot és megfelelı Fegyelmi Biztost kell kijelölni az
eljárás lefolytatásához.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Jó, rendben van, a zárt ülést elrendeli.
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