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FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG
Jegyzıkönyv
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
2011. március 31-én megtartott nyilvános ülésérıl
Rendeletek:
6/2011. (IV.1.) az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
7/2011. (IV.1.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2000. (IV. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
8/2011. (IV.1.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Határozatok:
96/2011. (III.31.)
97/2011. (III.31.)
98/2011. (III.31.)
99/2011. (III.31.)
100/2011.(III.31.)
101/2011.(III.31.)
102/2011.(III.31.)
103/2011.(III.31.)
104/2011.(III.31.)
105/2011.(III.31.)
106/2011.(III.31.)
107/2011.(III.31.)
108/2011.(III.31.)
109/2011.(III.31.)
110/2011 (III.31.)
111/2011 (III.31.)
112/2011.(III.31.)
113/2011 (III.31.)
114/2011 (III.31.)
115/2011.(III.31.)
116/2011 (III.31.)
117/2011 (III.31.)
118/2011.(III.31.)
119/2011 (III.31.)
120/2011 (III.31.)
121/2011.(III.31.)
122/2011 (III.31.)
123/2011 (III.31.)
124/2011.(III.31.)
125/2011 (III.31.)
126/2011 (III.31.)
127/2011 (III.31.)
128/2011 (III.31.)
129/2011 (III.31.)
130/2011 (III.31.)
131/2011 (III.31.)
132/2011 (III.31.)
133/2011 (III.31.)
134/2011 (III.31.)

a két ülés között végzett munkáról
a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosításáról
a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
a Floriana Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosításáról
Csákvár közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl szóló beszámolóról
az önkormányzat gazdasági programjáról
a köztisztviselık teljesítménykövetelmény alapját képezı önkormányzati
kiemelt célok meghatározásáról
a Dallam AMI támogatásáról
Csákvár-Bodméri Hírmondó megújításáról
Csákvár-Gánt TV megújításáról
Floriana Könyvtárban üres álláshely betöltésérıl
Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztı Bizottsága beszámolója
elfogadásáról
a Szabadság téri buszváró helyiségének hasznosításáról
az önkormányzati résztulajdonban lévı 0177/4 hrsz.-ú ingatlan
térítésmentes használatba adásáról, Puskaporos emlékmő felújításáról
a komplex intézmény-felújítási tervrıl
a Széchenyi utcai tömbbelsı szabályozási rendeletének módosításáról
a településszabályozás átfogó felülvizsgálatáról
az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításáról
a FEJÉRVÍZ ZRT 2011. évi beruházási, fejlesztési javaslatáról
a Közzétételi Szabályzatról
a VTKÖT 2010. évi munkájáról
óvodai játszótér kulcsos rendszerő hétvégi használatáról
az Esterházy Iskola igazgatójának kérelmérıl
a Vértes Múzeumban kiállított tárgyak bérletérıl
a KEOP- intézményi energetikai pályázatról
BM infrastruktúra pályázatról
Sportfejlesztési koncepcióról
Sportközpont kiszolgáló épületének felújításáról, akadálymentesítésérıl
az Inventoris Kft. ajánlata napirendrıl történı levételérıl
Czédulás István bioméhész kérelmérıl
a Puebla Kft-vel kötendı szerzıdésrıl
a község közterületének virágosítására irányuló 400 e Ft kérelem
elutasításáról
a község közterületének virágosításáról
földhasználati szerzıdésrıl
a régi iskola épületében riasztó rendszer kiépítésérıl
a régi iskola melletti kerítés megépítésérıl
a Mese-Vár Óvodában megüresedı álláshelyek betöltésérıl
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Jegyzıkönyv
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 31-én
megtartott nyilvános ülésérıl.
Jelen vannak: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Mészáros Tamás
Dr. Nagy István
Csillag Tibor
Dornyiné Eigner Ágnes
Jankyné Kıvári Csilla
Setét Vilmos

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı (késıbb érkezett)
képviselı
képviselı

Távol:

képviselı
képviselı

Bokodi Szabolcs
Dr. Szeredi Péter

Meghívottak: Tóth Jánosné
Lönhárd Vilmosné
Faddi Péterné
Knausz Imre
Mészárosné Ágoston Ildikó
Györök Tamás
Tóth Árpádné
Dr. Bazsó László
Keller Ferenc
Rabi István
Szabó Mihály

jegyzı
iskola igazgató
óvoda vezetı
Gond.Központ és Idısek O.vez.
Könyvtár igazgató
Csákvári Kult. és Sport Nonpr. Kft. ügyv.
MSZP helyi szerv. képv.
Bicske Város Rendırkapitánya
Csákvári İrsparancsnok
Csákvári Polgárır Egyesület elnöke
CSÖTE elnöke

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a nyilvános ülésen megjelent képviselı testületi tagokat, külön tisztelettel
köszöntötte Dr. Bazsó László alezredest Bicskei Város Rendırkapitányát, Keller Ferenet a
Csákvári Rendırırs parancsnokát, Rabi Istvánt a Csákvári Polgárır Egyesület Elnökét, Keresztes
Ádámot a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület Parancsnokát, valamint az intézményvezetıket,
illetve minden meghívottat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fıs képviselı-testületbıl 6 (hat) fı
képviselı-testületi tag jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Kérte a képviselı-testület
tagjait, hogy akinek új napirendi pont felvételére javaslata van tegye meg. Új napirendi pont
felvételére javaslat nem hangzott el.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Jankyné Kıvári Csilla és Setét Vilmos képviselıket javasolta.
Kérte, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat, valamint a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett
javaslatot fogadja el a képviselı-testület.
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
meghívóban kiadott napirendi pontokat elfogadta. Jegyzıkönyv hitelesítınek Jankyné
Kıvári Csilla és Setét Vilmos képviselıket megválasztotta.
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Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
munkáról.
Elıterjesztı: polgármester
2./ Alapító Okiratok módosítása.
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
3./ Beszámoló Csákvár Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl, tájékoztató
a rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek tevékenységérıl
Elıterjesztı: Bicske Város Rendırkapitánya, Polgárır Egyesület elnöke, CSÖTE elnöke,
Rendészeti Kerekasztal elnöke, településırök
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága
4./ Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága, Településfejlesztési Bizottság
Pénzügyi és Jogi Bizottság
5./ Köztisztviselık teljesítménykövetelmény alapját képezı önkormányzati kiemelt célok
meghatározása
Elıterjesztı. jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
6./ Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának átfogó módosítása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
7./ Dallam Alapítvány Csákvári AMI szerzıdés módosítása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága, Pénzügyi és Jogi Bizottság
8./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2000. (IV.19.) önkormányzati rendelet
módosítása
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága, Pénzügyi és Jogi Bizottság
9./ Önkormányzati rendeletalkotás „A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról”
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága, Pénzügyi és Jogi Bizottság
10./ Csákvári-Bodméri Hírmondó és a Csákvár-Gánt TV reformja
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága, Pénzügyi és Jogi Bizottság
11./ Somogyi Gábor Csákvár, Kastélypark 11. szám alatti lakos helyiség bérleti kérelme
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
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12./ Önkormányzat résztulajdonában lévı 0177/4 hrsz ingatlan földcsere ügye
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
13./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata komplex intézmény-felújítási és beruházási tervének
megvitatása, elfogadása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
14./ Településszabályozási terv módosítás
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
15./ Önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok vagyonbiztosítása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
16./ Fejérvíz Zrt. 2011. évre vonatkozó fejlesztési javaslatainak megvitatása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
17./ Közzétételi szabályzat megvitatása
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
18./ Vértes Többcélú Önkormányzati Társulás 210. évi munkájáról szóló beszámoló
megvitatása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
19./ Aktuális ügyek
- Óvodai udvar hétvégi használatba adásáról
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága, Pénzügyi és Jogi Bizottság
- Esterházy iskola igazgatójának kérelme
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága Pénzügyi és Jogi Bizottság
- Vértes Múzeumban kiállított tárgyak bérletérıl szóló megállapodás felülvizsgálata
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága, Pénzügyi és Jogi Bizottság
- KEOP-intézményi energetikai pályázat benyújtásának megvitatása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
- BM. infrastruktúra pályázat benyújtásának megvitatása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság,
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-Inventoris
Kft.
ajánlatának megvitatása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság
- Czédulás István kérelmének megvitatása
Elıterjesztı: Polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
1./ Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
végzett munkáról.
(Jelentések, emlékeztetı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait a két ülés között végzett munkáról, a fontosabb
eseményekrıl.
Március 1-én Érdekegyeztetı Fórum ülése volt, amelyen a cafetéria juttatással kapcsolatos
szabályzatot fogadták el.
Etyeken járt a Rendészeti Kerekasztal szervezésében egy térfigyelı rendszer mőködésével
ismerkedhettek meg.
Március 2-án részt vett Szmolkáné Bene Ibolya rendezvényszervezıvel együtt az „Utazás 2011.”
kiállításon.
Március 7-én rendkívüli képviselı-testületi ülés volt, majd azt követıen falugyőlést tartottak,
melynek fı témája a Széchenyi úti tömbbelsı szabályozása volt.
Március 8-án a „Kábelsat 2000” Kft. ügyvezetıjével folytatott tárgyalásokat. Ugyan ezen a
napon délelıtt a 4. osztályosok részére környezetismeret órát tartott, majd délután a nyugdíjas
klub által szervezett farsangi mulatságon vett részt.
A következı napon a Szolgáltatóház közös képviselıje közgyőlést hívott össze, amelyen
képviselte az önkormányzatot.
A március 15-i ünnepség megtartására 11-én 17.00 órai kezdettel került sor. Megköszönte a
tantestületnek a gyermekek színvonalas elıadásra történı felkészítését. A gyermekeknek pedig az
elıadást.
Március 17. katasztrófavédelemmel kapcsolatos elıadást szervezett a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Bicskén, amelyen egyéb irányú elfoglaltsága miatt Nagyné John Ágnes köztisztviselı
vett részt.
Március 21-én a Berényi úti fák kivágása ügyében járt el. Elmondta, hogy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezdeményezésére több főzfát ki kellett vágni, mert elkorhadtak, életveszélyessé
váltak. Szükséges lesz a pótlásuk, szakember segítségét kérik majd a fafajta kiválasztásához.
Március 21-én falubejárás volt a település forgalomszabályozása érdekében. A bejáráson részt
vettek a Bicskei Rendırkapitányság részérıl is, ezúton megköszönte segítségüket.
Március 23-án a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás ülésén vett részt.
Március 25-én a Szabadság téri óvodában szakmai napot tartottak, ahol szintén jelen volt.
Ezen a napon délután 3 órakor a Gondozási Központ és Idısek Otthonában tartották a
negyedévente esedékes idısek születésnapját, ahol szintén részt vett.
A PRO Vértes Alapítvány erdei szemétszedést szervezett, ahol a polgármesteri hivatal dolgozói
közül is néhányan részt vettek és jómaga is jelen volt.
Március 28-án Gánt-Zámoly-Csákvár kerékpárút pályázaton való részvétellel kapcsolatos
megbeszélésen vett részt. Ezzel kapcsolatban helyszíni szemlét tartottak, melyen részt vett az .
MNV ZRT.- vezérigazgatója is.
Március 29-én délután Mészáros Tamás alpolgármesterrel részt vettek egy megbeszélésen, ahol
az anyák napi kórustalálkozó szervezésével kapcsolatos teendıket beszélték meg.
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Március 30-án a Paksi Atomerımő bemutató kamionjában megnyitót tartott. Iskolások részt
vettek e bemutatón. Az Európa nap elıkészítése kapcsán tartott megbeszélést. Ugyancsak
március 30-án a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat éves tanácskozásán vett részt.
A Petıfi utcai közterületre játszótéri elem kihelyezése ügyében a játék minısítésével
kapcsolatban nem kapott tájékoztatást. Játék kihelyezése még nem történt meg.
A napokban 5 pályázat került benyújtásra. (Rendezvény szervezésre, Sportlétesítmény
korszerősítésére, akadálymentesítésére, Ady E. utcai Óvoda korszerősítésére). Tájékoztatta a
jelenlévıket, hogy a Meglepetés magazin felhívására pályázatot nyújtottak be, mely sikeres volt
és ennek eredményeként a . Meglepetés Magazin kertésze a Huszár emlékmő környékét virággal
fogja beültetni, 100.000.- Ft értékben.
Az Ólomhuszár elhelyezése történhetne a Vaskapu völgyben, a szervezık megtekintették a
helyszínt jónak találták. A korábbi 20-25 millió Ft-os bekerülési költség mára 50-60 millió Ft
lenne. Amennyiben a felépítmény elkészülne, úgy látogató központ alakulhatna ki. Turisztikai
fejlesztésre lehetne pályázatot benyújtani, amellyel maximum 50 millió Ft-ot lehetne nyerni,
ennek a 20-25 %-a elızetes információi alapján önerı lenne. Ismerve az adatokat nem biztos,
hogy meg tudják oldani a költségek biztosítását a szervezık.
A Móric-majori úttal, a Vaskapu-völgy 0193/2 hrsz. alatti terület egy részének ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával, a Göböly-völgyi tavak ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával, valamint a reptér tulajdonosi és kezelıi viszonyaival kapcsolatban készült emlékeztetı
a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Önkormányzatunknak van részvénye a Megyei Önkormányzati Temetkezési Kft.-ben. A
Székesfehérvári Önkormányzat eladja a részvényeket a Városgondnokság Kft-nek. A
tulajdonosoknak elıvásárlási joga van. Az önkormányzat nevében úgy nyilatkozott, hogy nem
kíván élni az elıvásárlási joggal.
A bölcsıdei csoport kialakításának becsült költsége elkészült, melyrıl az áprilisi testületi ülésen
tárgyal a képviselı-testület.
Az iskola igazgatója jelezte, hogy a lap-topok biztonságos használata érdekében szükséges az
intézményben elvégezni a villamossági felülvizsgálatot. Ennek érdekében javasolja, hogy az
igazgató asszony vegye fel a kapcsolatot Cservenka Gézával, aki a felülvizsgálat elvégzése
érdekében segítséget nyújt.
Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselı-testületet a két ülés között végzett
bizottsági munkáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
Tájékoztatta a képviselı-testületet a két ülés között átruházott bizottsági hatáskörben végzett
munkáról.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról szóló
jelentéseket szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
96/2011. (III.31.) határozata
a két ülés között végzett munkáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról szóló jelentéseket elfogadta.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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2./ Alapító Okiratok módosítása.
(Elıterjesztés, határozati javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. dr. Szeredi Péter bizottsági elnök az
ülésen nem volt jelen, ezért ı ismertette a bizottság javaslatát a képviselı-testülettel.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság az Egyebek napirendi pont keretében tárgyalt az Alapító Okiratok
módosításáról és 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az Alapító Okiratok
elfogadását.
Felkérte a Humán Erıforrások Bizottsága elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
bizottság javaslatáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága az Alapító Okiratok elfogadását javasolja a képviselıtestületnek.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem volt, ezért egyenként szavazásra bocsátotta az Alapító Okiratok
módosítására irányuló határozati javaslatokat.
Elsıként a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosítását.
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
97/2011. (III.31.) határozata
a Gondozási Központ és Idısek Otthona Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint irányító szerv – a „helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g.) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva – „az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII tv. 90. §-ában
foglaltak alapján – 2011. április 15–i hatállyal a Gondozási Központ és Idısek Otthona –
mint önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 10.4. pontja helyébe az alábbi 10.4. pont lép:
„10.4.

10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.
10.4.7.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2011. április 15-tıl:
Megnevezés
Idısek, fogyatékossággal élık bentlakásos szociális
ellátásának komplex támogatása
Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Idısek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális
ellátásainak komplex támogatása
Idısek nappali ellátása
Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása
bentlakás nélkül
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés

Szakfeladat száma
87300-0
87301-1
88100-0
88101-1
88109-0
88920-1
88992-1
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10.4.8. Házi segítségnyújtás
10.4.9. Családsegítés
10.4.10. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
10.4.11.
közfoglalkoztatása

88992-2
88992-4
89044-1
89044-2

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gondozási Központ és Idısek
Otthona Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága Államháztartási Iroda részére a változások átvezetése érdekében 8 napon
belül küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
döntést követı 8 nap

Tóth Jánosné jegyzı:
Elmondta, hogy a Gánti Kisebbségi Önkormányzat is tárgyalta e napirendet és javasolja az iskola
és az óvoda alapító Okiratának módosítását elfogadásra.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Határozathozatal után a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratát módosítására
irányuló határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
98/2011.(III.31.) határozata
a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint irányító szerv – a
„helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g.) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva – „az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII tv. 90. §ában foglaltak alapján – 2011. április 15–i hatállyal a Gróf Esterházy Móric Általános
Iskola – mint önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:
„ 6. Az intézménybe felvehetı legmagasabb tanulólétszám meghatározása:”
2. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép:
„8. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz
gyakorolt funkciói szerint önállóan
mőködı,
az
elıirányzatai
feletti
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes
jogkörő, önálló bankszámlával rendelkezı
helyi önkormányzati költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala látja el.”
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3. Az Alapító Okirat 10.3. és 10.4. pontja
hatályát veszti.
4. Az Alapító Okirat 10.5. pontja helyébe az alábbi 10.5. pont lép:
„10.5.
Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2011. április 15-tıl:

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

Megnevezés
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
Hátrányos helyzető tanulók felkészítését segítı
foglalkozások biztosítása, súlyos beilleszkedési,
tanulási-, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba
vett tanulók fejlesztı oktatása, képesség-kibontakoztató
felkészítés, integrációs felkészítés.
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
(Gánti Tagiskolában német nemzetiségi oktatás)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása ( 5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása (1-4 . évfolyam)
(Ezen belül:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényő tanulók

- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő
tanulók oktatása, nevelése.)
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali
rendszerő nevelése, oktatása ( 5-8 . évfolyam)
(Ezen belül:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén
10.5.6. halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényő tanulók

Szakfeladat száma
85200-0

85201-1

85201-3

85202-1

85201-2

85202-2
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10.5.7.
10.5.8.
10.5.9.
10.5.10.
10.5.11.
10.5.12.
10.5.13.
10.5.14.
10.5.15.
10.5.16.
10.5.17.
10.5.18.

- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő
tanulók oktatása, nevelése.)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni
nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni
nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Iskolai intézményi étkeztetés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Átmeneti segély
Iskolai, diáksport-tevékenység és –támogatása
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása

85591-1
85591-2
85591-3
85591-4
56291-3
88211-7
88212-9
88212-2
93120-4
84190-1
89044-1
89044-2

5. Az Alapító Okirat 10.6. és 10.7. pontja hatályát veszti.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gróf Esterházy Móric Általános
Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága Államháztartási Iroda részére a változások átvezetése érdekében 8 napon
belül küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
döntést követı 8 nap

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Határozathozatal után a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratára vonatkozó határozati javaslatot
bocsátotta szavazásra.
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
99/2011.(III.31.) határozata
a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint irányító szerv – a
„helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g.) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva – „az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII tv. 90. §ában foglaltak alapján – 2011. április 15–i hatállyal a Mese-Vár Óvoda – mint
önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép:
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„ 6. Az intézménybe felvehetı legmagasabb gyermeklétszám meghatározása:”
2. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép:
„8. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz
gyakorolt funkciói szerint önállóan
mőködı,
az
elıirányzatai
feletti
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes
jogkörő, önálló bankszámlával rendelkezı
helyi önkormányzati költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala látja el.”

3. Az Alapító Okirat 10.3. pontja hatályát veszti.
4. Az Alapító Okirat 10.4. pontja helyébe az alábbi 10.4. pont lép:
„ 10.4. Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2011. április 15-tıl:
A Mese-Vár Óvoda Gánti Tagóvodája tekintetében alapfeladata az Oktatási Miniszter
által kiadott nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelés irányelve és óvodai programja
alapján a német nemzetiségi nevelés.

10.4.1.
10.4.2

10.4.3.

10.4.4.
10.4.5.
10.4.6.

Megnevezés
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
(Gánti Tagóvodában német nemzetiségi nevelés)
Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
(Ezen belül:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényő gyermekek
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós és
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényő
gyermekek oktatása, nevelése.)
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Szakfeladat száma
85100-0
85101-1

85101-2

85101-3
56291-2
88211-7
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10.4.7. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
10.4.8.
társulások elszámolásai
10.4.9. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
10.4.10.
közfoglalkoztatása

88212-9
84190-1
89044-1
89044-2

5.Az Alapító Okirat 10.5. és 10.6. pontja hatályát veszti.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Mese-Vár Óvoda Alapító Okiratát a
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda
részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
döntést követı 8 nap

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A határozathozatalt követıen a Floriana Könyvtár Alapító Okiratára vonatkozó határozati
javaslatot bocsátotta szavazásra.

A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
100/2011.(III.31.) határozata
a Floriana Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint irányító szerv – a
„helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g.) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva – „az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII tv. 90. §ában foglaltak alapján – 2011. április 15–i hatállyal a Floriana Könyvtár – mint
önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Alapító Okirat 2.3. pontja helyébe az alábbi 2.3. pont lép:
„2.3. Pénzintézeti számlaszáma:
12023008-00156989-00100009”
2./ Az Alapító Okirat 6. pontja hatályát veszti.
3./ Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi 8. pont lép:
„8. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz
gyakorolt funkciói szerint önállóan
mőködı,
az
elıirányzatai
feletti
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes
jogkörő, önálló bankszámlával rendelkezı
helyi önkormányzati költségvetési szerv.
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Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala látja el.”
4./ Az Alapító Okirat 10.3. pontja hatályát veszti.
5./ Az Alapító Okirat 10.4. pontja helyébe az alábbi 10.4. pont lép:
„10.4.

10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5
10.4.6.
10.4.7.
10.4.8.
10.4.9.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2011. április 15-tıl:
Megnevezés
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Egyéb televízió-mősor készítés
Film-, videogyártás, televíziós mősorfelvétel
utómunkálatai
Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

Szakfeladat száma
58140-0
59111-3
59120-0
60200-0
89044-1
89044-2
91012-1
91012-2
91012-3

6./ Az Alapító Okirat 10.5. pontja hatályát veszti.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Floriana Könyvtár Alapító
Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Államháztartási
Iroda részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
döntést követı 8 nap

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratára vonatkozó határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
101/2011.(III.31.) határozata
Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint irányító szerv – a
„helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés g.) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva – „az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII tv. 90. §ában foglaltak alapján – 2011. április 15–i hatállyal Csákvár Nagyközség Polgármesteri
Hivatala – mint önkormányzati költségvetési szerv – Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Alapító Okirat 10.4. pontja helyébe az alábbi 10.4. pont lép:
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„10.4.

Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei 2011. április 15-tıl:

Sorsz.
Megnevezés
Szakfeladat száma
36000-0
10.4.1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37000-0
10.4.2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Egészségügyi és más fertızésveszélyes hulladék begyőjtése,
38120-1
10.4.3.
szállítása, átrakása
38210-1
10.4.4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Út,
autópálya
építése
42110-0
10.4.5.
52211-0
10.4.6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban,
59141-1
10.4.7.
filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
84111-2
10.4.8. Önkormányzati jogalkotás
Országgyőlési
képviselı-választásokhoz
kapcsolódó
84111-4
10.4.9.
tevékenységek
Önkormányzati
képviselı-választásokhoz
kapcsolódó
84111-5
10.4.10.
tevékenységek
Európai parlamenti képviselı-választásokhoz kapcsolódó
84111-7
10.4.11..
tevékenységek
Országos
és
helyi
népszavazáshoz
kapcsolódó
84111-8
10.4.12.
tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
84112-6
10.4.13.
igazgatási tevékenysége
84113-3
10.4.14. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
84119-1
10.4.15. Nemzeti ünnepek programjai
84119-2
10.4.16. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Önkormányzatok
közbeszerzési
eljárásainak
84140-1
10.4.17.
lebonyolításával összefüggı szolgáltatások
84140-2
10.4.18. Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolt
84140-3
10.4.19.
szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
84190-1
10.4.20.
elszámolásai
84190-2
10.4.21. Központi költségvetési befizetések
84254-1
10.4.22. Ár – és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek
84242-1
10.4.23. Közterület rendjének fenntartása
85203-1
10.4.24. Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban
Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti,
85203-2
10.4.25.
táncmővészeti, szín- és bábmővészeti ágban
86210-1
10.4.26. Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi
ügyeleti
ellátás
86210-2
10.4.27.
Egyéb,
máshova
nem
sorolt
járóbeteg-ellátás
86224-0
10.4.28.
(nıgyógyászat)
86230-1
10.4.29. Fogorvosi alapellátás
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10.4.30.
10.4.31.
10.4.32.
10.4.33.
10.4.34.
10.4.35.
10.4.36.
10.4.37.
10.4.38.
10.4.39.
10.4.40.
10.4.41.
10.4.42.
10.4.43.
10.4.44.
10.4.45.
10.4.46.
10.4.47.
10.4.48.
10.4.49.
10.4.50.
10.4.51.
10.4.52.
10.4.53.
10.4.54.
10.4.55.
10.4.56.
10.4.57.
10.4.58.

Család – és nıvédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása
Közmunka
Civil szervezetek mőködési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Egyéb máshova nem sorolt közösségi, társadalmi
tevékenységek támogatása
Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
Közmővelıdési
intézmények,
közösségi
színterek
mőködtetése

86904-1
86904-2
88200-0
88211-1
88211-2
88211-3
88211-4
88211-5
88211-6
88211-7
88211-8
88211-9
88212-1
88212-2
88212-3
88212-4
88212-5
88212-9
88220-2
88220-3
88994-2
89044-1
89044-2
89044-3
89030-1
89030-2
89050-9
91050-1
91050-2

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Csákvár Nagyközség Polgármesteri
Hivatala Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága Államháztartási Iroda részére a változások átvezetése érdekében 8 napon
belül küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
döntést követı 8 nap
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3./ Beszámoló Csákvár Nagyközség közrendjének, közbiztonságának
helyzetérıl, tájékoztató a rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek
tevékenységérıl
(Beszámolók, tájékoztatók a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága is. Felkérte a Bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja a
beszámolókat, illetve tájékoztatót.
Javasolja továbbá a bizottság, hogy amennyiben mód és lehetıség van rá, akkor szereljenek fel a
településen kamerákat.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megkérdezte dr. Bazsó László kapitány urat, hogy kíván- e az írásban benyújtott beszámolóhoz
szóbeli kiegészítést tenni.
Dr. Bazsó László Rendırkapitány:
Az írásban benyújtott beszámolót nem kívánja szóban kiegészíteni. Megköszönte a kapitányság
részére nyújtott önkormányzati támogatást.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Felkérte Rabi Istvánt a Polgárır Egyesület elnökét, amennyiben szóbeli kiegészítést kíván tenni
az írásban benyújtott anyaghoz tegye meg.
Rabi István Polgárır Egyesület Elnöke:
Az írásban készített anyagot nem kívánta szóban kiegészíteni.
Dornyiné Eigner Ágnes képviselı megérkezett az ülésre.
Setét Vilmos képviselı:
A Rendészeti Kerekasztal ülésén is foglalkoztak a kiskorúak éjszaka közterületen történı
jelenlétével. Az ülésen kérték a jelenlévı Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait,
valamint Sipos Endre körzeti megbízottat, hogy kísérjék fokozott figyelemmel ezen körülmények
megszőntetését, ehhez kérjék a vendéglátó egységek vezetıinek is a segítségét. Javasolja
ifjúságvédelmi ellenırzés tartását, mert jelen problémára megoldást kell találni. Felkérte a
Rendészeti Kerekasztal nevében a Jegyzı Asszonyt és illetékes munkatársait, hogy jelen
probléma megszőntetése, kezelése érdekében alkossanak rendeletet. A közterületen történı
alkohol fogyasztást is szükséges volna szabályozni. Megköszöni a rendırség jelenlévı
képviselıinek az általuk nyújtott segítséget, melyet személyesen is tapasztalt. Kéri, hogy
amennyiben lehetséges a jövıben ismételten foglalkozzanak a dada programmal, mely az
iskolások részérıl kedvezı fogadtatásban részesült, jó kezdeményezésnek bizonyult. Fontosnak
tartja a közterületeken térfigyelı rendszer kiépítését, melynek mőködését személyesen is
megtekinthették Etyeken.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elmondta, hogy a Tőzoltó Egyesület munkájára bármikor számíthatott a község,. fıként sokat
segítettek, amikor a felszíni csapadékvíz elvezetés gondot jelentett a településen. Kérte, hogy a
Tőzoltó Egyesület tagságának tolmácsolja köszönetét a végzett munkájukért és kéri, hogy a
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munkájukkal a jövıben is legyenek a lakosság, illetve
az
önkormányzat
segítségére.
Megkérdezte Keresztes Ádámot, hogy kíván- e szóbeli kiegészítést tenni az írásban benyújtott
beszámolóhoz?
Keresztes Ádám Tőzoltó Egyesület Parancsnoka:
Úgy nyilatkozott, hogy nem kíván szóbeli kiegészítéssel élni.
Setét Vilmos képviselı:
Elmondta, hogy a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület szervezete fiatalított. Az elmúlt ülésén
választotta meg Keresztes Ádámot parancsnoknak, aki az egyesület lelkes, fiatal vezetıje.
Elmondta, hogy az intézményeknél ha igény van rá, akkor tőzvédelmi feladatok ellátásában is
segítséget tud nyújtani az egyesület, kérik jelezni az ilyen irányú igényt.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte a Rendırkapitány urat, ha van lehetıség jutalmazásra, akkor vegye figyelembe a javaslatát,
mely szerint Sipos Endre körzeti megbízottat részesítse jutalomban, hiszen mindig számíthatnak
a segítségére, munkájára, még akkor is, ha nincs szolgálatban.
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
102/2011. (III.31.) határozata
Csákvár közrendjének, közbiztonságának helyzetérıl szóló beszámolóról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Csákvár Nagyközség közrendjének,
közbiztonságának helyzetérıl, valamint a rendvédelmi szervek és egyéb
szervezetek
tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
Felkéri a jegyzıt a szabálysértési tényállásokkal kapcsolatos rendeletek felülvizsgálatára.
Felhívja a polgármestert, hogy Bicske Város Rendırkapitányát a határozat megküldésével
tájékoztassa a képviselı-testület döntésérıl.
Határidı: 2011. április 15.
Határidı: 2011. június 30
Felelıs: polgármester
4./ Az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása
(Elıterjesztés, Gazdasági program a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
E napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága, a Településfejlesztési Bizottság,
valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is.
Felkérte a Bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselı-testületet a bizottságok
javaslatáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága javasolja megjeleníteni a gazdasági programban az Ólomhuszár
megvalósítását. A Gazdasági Programban foglaltakat a képviselı-testületnek ezzel a
kiegészítéssel elfogadásra javasolja.
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Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság javasolja a gazdasági program elfogadását azzal, hogy a
gazdasági program egészüljön ki a csákvári halastó tulajdonjogának lehetséges megszerzésével.
Mészáros Tamás képviselı az ülésrıl eltávozott.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mivel a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke nincs jelen az ülésen, ezért a Pénzügyi és Jogi
Bizottság javaslatát az alábbiak szerint ismertette a képviselı-testülettel.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az elıterjesztés elfogadását, azzal a két
kiegészítéssel, melyet a Településfejlesztési, és Humánerıforrások Bizottsága tett, vagyis célként
kell kitőzni, hogy a csákvári halastó tulajdonjogának megszerzésére kellı lépések legyenek téve,
illetve, hogy az Ólomhuszár valósuljon meg. Valamint a gazdasági programban ne szerepeljen a
2014 befejezı dátumként, hanem csak a 2011 kezdı dátum szerepeljen rajta, mivel jelen
gazdasági programtervezet olyan elemeket is tartalmaz, amelyek a korábbi gazdasági
programban is szerepeltek és 2014 után még akutálisak lehetnek.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a bizottságok által tett
kiegészítésekkel együtt.
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
103/2011.(III.31) határozata
az önkormányzat gazdasági programjáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2011-évtıl
kezdıdı gazdasági programja a jegyzıkönyv melléklete.
5. Köztisztviselık teljesítménykövetelmény alapját képezı önkormányzati
kiemelt célok meghatározása
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
E napirendi pontot a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta. Ismertette a bizottság javaslatát az
alábbiak szerint:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés
elfogadását azzal a módosítással, hogy az adóhatóság ne csak az eddig alkalmazott módokon
próbálja meg a kintlévıségeket behajtani, hanem az APEH-et is vonja be a behajtásba.
Javasolja továbbá a bizottság, hogy az átfogó vizsgálat eredményének figyelembevételével
legyen kiegészítve a kiemelt célok felsorolása.
Ennek eleget téve dılt és vastagított bető tartalmazza az eredetihez képest a kiegészítést.
Mészáros Tamás visszaérkezett az ülésre.
Tóth Jánosné jegyzı:
Ismertette a Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen még elhangzott javaslatokat. Csökkentsék az
átlagos ügyintézési határidıt. Az egyes feladatkörökhöz tartozó kérelem nyomtatványok
kerüljenek a honlapra. Határidı figyelı rendszer és egységes elektronikus nyilvántartás kerüljön
bevezetésre, alkalmazásra. Az év második felében készüljön ügyfél elégedettségi vizsgálat.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el, ezért a kiegészítésekkel együtt szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
104/2011.(III.31) határozata
a köztisztviselık teljesítménykövetelmény alapját képezı önkormányzati kiemelt célok
meghatározásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló,
többször módosított 1992.évi XXIII. Törvény 34§(3) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıi részére a teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt célokat 2011.évre a
következıkben határozza meg:
a. Az önkormányzatra vonatkozó átfogó célkitőzések:
A Képviselı-testületek a tevékenységükhöz minden szükséges információt, tájékoztatást
idıben megfelelı részletességben megkapjanak, a döntést igénylı kérdéseknél
számításokkal, felmérésekkel megfelelıen alátámasztott lehetıségek segítsék a
legkedvezıbb döntés meghozatalát.
A döntéshozók számára rendszeres tájékoztatás álljon rendelkezésre az önkormányzat
pénzügyi-gazdasági helyzetérıl, a település számára kedvezı társulási, pályázati
lehetıségekrıl.
A munkavégzés során kiemelt fegyelmet fordítsanak a takarékosságra.
b. Az egyes, önkormányzat által ellátott feladatokra, tevékenységekre vonatkozó
célkitőzések:
A helyi közszolgáltatások és a településmőködtetés biztosításának egyre magasabb
színvonalon történı biztosítása érdekében a szolgáltatók munkájának fokozott
figyelemmel kísérése.
A hivatali ügyintézés szakmai színvonalának emelése céljából a köztisztviselık a
munkavégzésükhöz elengedhetetlen szakmai ismeretekkel rendelkezzenek törekedjenek
minél több szakmai ismeret megszerzésére, feladatik határidıben, szakszerően lássák el.
Különös figyelmet fordítsanak az ügyfelek felelısségteljes segítıkész kiszolgálására,
ehhez vegyék figyelembe a helyi lap, és a honlap adta lehetıségeket.
c. Az önkormányzati feladatellátást segítı tevékenységekre vonatkozó célkitőzések:
A pénzügyi-gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, megfelelı információt nyújtson
a döntéshozók számára. A költségvetés tervezését a belsı kontroll,a könyvelés
helyességét belsı ellenırzés biztosítsa. A vagyongazdálkodás, beruházások kivitelezése
felelıséggel, szakszerően történjen.
Az adóztatási tevékenységnél kiemelt figyelmet fordítsanak a végrehajtásra, az évi
tervezett adóbevételek 90 %-os beszedésére, illetve az éven túli bevételek legalább 80 %os beszedésére.
A társulásban ellátott feladatokhoz a szükséges adatszolgáltatás pontosan, határidıben
teljesüljön.
d. Eseti célkitőzések:
Közremőködjenek a fejlesztési célok, beruházások megvalósításában a pályázati források
elnyerésében.
Vegyenek részt a hivatalban szervezett számítástechnikai oktatásán, s az ott tanultakat
munkájuk során a gyakorlatban is hasznosítsák.
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Aktívan vegyenek részt a honlap fejlesztésében,
a
belsı
elektronikus
kommunikáció megvalósításban.
Csökkentsék az átlagos ügyintézési határidıt. Az egyes feladatkörökhöz tartozó
kérelemnyomtatványok kerüljenek a honlapra. Határidı figyelı rendszer és egységes
elektronikus nyilvántartás kerüljön bevezetésre, alkalmazásra.
Az év második felében készüljön ügyfél elégedettségi vizsgálat.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy
- A meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzıvel szembeni
teljesítménykövetelmények 2011.április 30-ig történı kidolgozásáról, és a körjegyzı
részére írásos dokumentum formájában történı átadásáról.
- A körjegyzı teljesítményértékelését 2011.december 10-ig végezze el, s arról a testületet
legkésıbb 2011.december 30-ig tájékoztassa.
- A jegyzı –a többi köztisztviselıt érintı- teljesítményértékeléssel kapcsolatos
feladatellátását kísérje figyelemmel.
Határidı: 2011.április 30, illetve 2011.december 10. és december 30.
Felelıs: polgármester
6. Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására tett
javaslatok megvitatása
(Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítására irányuló elıterjesztést és rendelet-tervezetet. A bizottság a
javaslattal egyetértett és a rendelet-tervezetet a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Több hozzászólás nem lévén kérte a képviselı-testületet, hogy szavazzanak az Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendelettel történı elfogadásáról.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
7. Dallam Alapítvány Csákvári AMI szerzıdés módosítása
(Elıterjesztés, határozati javaslat, Oktatási megállapodás a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is.
Felkérte Jankyné Kıvári Csilla bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
bizottság állásfoglalásáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága javasolja a megállapodás elfogadását.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja Képviselı-testületnek, hogy a szerzıdés
legyen megkötve azzal kikötéssel, hogy a szeptemberi normatívák miatt csak 8 hónapra kössék
meg a szerzıdést és augusztusban újra legyen tárgyalva. Valamint a szerzıdésben szerepeljen a
bankszámla szám.
A szerzıdés-tervezet III. rész 6. pontjában foglaltakat Ludányi Tamás igazgató úrral történt
egyeztetés eredményeként az alábbiak szerint javasolja módosítani:
„A támogatást négy egyenlı részletben tárgy negyedévente, a negyedév elsı napján utalja át a
megbízó a megbízott CIB Bank által vezetett 10701032-43050709-52200005 számú számlájára.”
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a DALLAM AMI
támogatásáról szóló határozati javaslatot az oktatási megállapodás -fentiek szerinti- módosítására
vonatkozó indítvánnyal együtt.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
105/2011.(III.31) határozata
a Dallam AMI támogatásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvár Nagyközség
Önkormányzata és a Dallam Alapítvány (2800 Tatabánya Banyi János u. 53/c) között létrejött
„Oktatási megállapodást” a következık szerint fogadja el.
„OKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzata ( továbbiakban önkormányzat, 8083 Csákvár Szabadság tér
9.) képviseletében Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester ( továbbiakban: megbízó)
a Dallam Alapítvány (2800 Tatabánya Banyi János u. 53/c) által fenntartott Dallam Alapfokú
Mővészetoktatási Tagintézményeként mőködı Csákvári Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
(8083 Csákvár Szabadság tér 8.) képviseletében eljáró Ludányi Tamás igazgató (továbbiakban:
megbízott)
(a továbbiakban együttesen: felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.
I. A megállapodás célja
1. Jelen megállapodás célja, hogy a Csákvári Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben
képzett növendékek oktatásáról az önkormányzat gondoskodjék. Elızményét képezi a
felek között Csákváron, 2009.május 29-én kötött közoktatási megállapodás, annak
módosításaként, illetve kiegészítéseként kerül megkötésre.
II. Dallam AMI feladatköre
2. A megbízott által vezetett intézményben az alapfokú mővészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetésérıl, és kiadásáról szóló 27/1998(VI.10)MKM rendelet
3§-ának (3) bekezdése alapján készített és elfogadott pedagógiai program szerint és a
helyi tanterv alapján folyik az oktatás.
3. A zeneiskola feladat: az óvodás, általános-és középiskolás, valamint felnıtt korú tanulók
zenei, mozgás és vizuális mőveltségének megalapozása, komplex mővészeti program
szerint keretében felkészítés a zene, tánc mővelésére, elıkészítés a szakirányú
továbbtanulásra.
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A.)A zenei képzés: hangszeres fıtárgyak oktatása elıképzıtıl továbbképzı évfolyamokig
/zongora, hegedő, gitár, fafúvós, rézfúvós, ütıs/, valamint csoportos elméleti órák
biztosítása alap-és továbbképzı évfolyamokon: szolfézs, zeneirodalom, kamarazene,
zenekar, kórus.
A tanszakokon elıképzı tanfolyam 2 év, alapfokú évfolyam 1-4 évig, illetve
tanszakoktól függıen 1-6 évig, továbbképzı évfolyam 1-4 évig, mindösszesen 12év
vehetı igénybe zene oktatása céljából.
B.) Néptánc oktatás: A tanszakokon elıkézı évfolyam 2 év, alapfokú évfolyam 1-

6 évig, illetve a továbbképzı évfolyam 1-4 évig, mindösszesen 12 évig vehetı
igénybe a néptánc oktatása céljából.
4.

5.
6.

7.

III. Pénzügyi feltételek
A zeneiskola részére a feladatellátáshoz igénybe vehetı források a következık:
a.) Az alapfokú mővészeti oktatás feladatainak ellátását szolgáló költségvetési
hozzájárulás (állami normatíva támogatás) (Tv.118.§ (1)bek.).
b.) A tanulók által igénybevett szolgáltatások díjai (tv.118§(1)bek.).
c.) Szponzori hozzájárulások
d.) Az önkormányzat – a mindenkori pénzügyi lehetıségei figyelembe vételével –
támogatja a zeneiskola mőködését.
Az önkormányzat a Csákvári Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény munkáját
2009/2010-es tanév elsı 4 hónapjára 1,083,000 Ft, a második 8 hónapjára 2,739,000 Ft
2010/2011-es tanév elsı 4 hónapjára 1,369,000 Ft, a második 8 hónapjára 2,739,000 Ft
céltámogatással kívánja elısegíteni.
A támogatást négy egyenlı részletben tárgy negyedévente, a negyedév elsı napján utalja
át a megbízó a megbízott CIB Bank által vezetett 10701032-43050709-52200005 számú
számlájára.
Felek megállapodnak, hogy az önkormányzati támogatás az elıképzıs növendékek
költségeire tekintettel is felhasználható. A megbízott vállalja, hogy az elıképzıs
növendékek tandíjat nem fizetnek.

IV. A felek jogai és kötelezettségei
8. A megbízott nyilatkozik, hogy a Csákvári Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény a
tagintézmény alapítás minden feltételével (alapító okirattal, az alapító okirat
nyilvántartásba vételi engedélyével, a mőködés megkezdésérıl szóló fıjegyzıi
határozattal) rendelkezik. Ezek meglétéért és érvényességéért felelısséggel tartozik.
9. A felek kölcsönösen felelnek egymás felé a jogszabályoknak megfelelı mőködésért,
illetve a feltételek betartásáért. Amennyiben egyik fél jogszabálysértı gyakorlatot,
magatartást vagy tényt, körülményt tapasztal, a tudomásszerzést követıen haladéktalanul
köteles azt közölni a másik féllel. A másik fél a lehetı legrövidebb idın belül köteles a
jogsértést kiküszöbölni, illetve megszüntetni, annak módját és várható idejét a másik
féllel közölni. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy nem elfogadható idın belül
intézkedik a jogsértés megszüntetése ügyében, a jogsértést észlelı fél azonnali hatályú
rendkívüli felmondással felmondhatja a megállapodást.
10. Megbízott vállalja, hogy növendékei az Esterházy Iskola, illetve a megbízó hivatalos
rendezvényein - évente három elıre meghatározott alkalommal: március 15-i
ünnepségen, a szüreti felvonulásnál, az iskolai karácsonyi ajándékmősorban térítésmentesen fellépnek. A térítésmentesség arra az esetre is vonatkozik, amikor a
produkciót élızene kíséri.
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11. Megbízott az Esterházy Iskola tantermeiben, illetve ének termében tartja növendékei
számára az órákat. A tantermeket megbízó – a megbízott tevékenységének támogatása
érdekében – térítésmentesen bocsátja a megbízott rendelkezésére, és rezsi hozzájárulás
megfizetésére sem tart igényt.
12. Megbízottnak tudomása van arról, hogy az Esterházy Iskola Szent István utcai épületének
tantermeiben a 2010.évi TIOP pályázaton elnyert tanulói laptopokat tárolják. A tantermek
kulcsait átadás-átvétel keretében írásban veszik át egymástól az oktatási intézmények
pedagógusai, illetve más érintettek (pl. takarítónı stb.) Megbízott mögöttes felelısséget
vállal a kulcsra zárt tantermekben leltár szerint található értékek meglétéért és épségéért.
Amennyiben hiányosságot észlel, haladéktalanul értesíti az Esterházy Iskola igazgatóját.
A megbízott alkalmazottainak magatartásából eredı károkért közvetlenül a megbízott
felel teljes kártérítési kötelezettséggel.
13. Jelen megállapodás mellékletét képezi a megbízott által az önkormányzattól átvett
hangszerek leltári jegyzéke. Felek rögzítik, hogy a hangszerek önkormányzati
tulajdonban vannak, évi egyszeri leltározásukról a megbízó gondoskodik. Megbízott
köteles a leltározást – elıre egyeztetett helyen és idıpontban – lehetıvé tenni és abban
közremőködni. A megbízott jelen megállapodás hatálya alatt térítésmentesen veheti
igénybe a hangszereket, és a csákvári növendékek számára köteles rendelkezésre
bocsátani. A megbízott felelıs a rábízott hangszerek állapotáért.
V.A megállapodás felmondása
14. Jelen megállapodást bármelyik fél kizárólag rendkívüli felmondással mondhatja fel,
amennyiben a megállapodás lényeges rendelkezését a másik fél súlyosan megszegi, és
írásbeli felszólításra, a felszólításban kitőzött határidın belül sem változtat magatartásán.
VI. Hatályba lépés és idıbeli hatály
15. Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba.
16. A megállapodás 2014.május 28-ig hatályos.
VII. Vegyes rendelkezések
17. A szerzıdés teljesítését minden évben - Csákvár Nagyközség Önkormányzata következı
évi költségvetése elsı fordulóban történı tárgyalása elıtt - felülvizsgálják és kölcsönösen
értékelik a megállapodásban foglaltakat. A szükséges módosításokat közös
megegyezéssel minden év január 31-ig illetve szeptember 30-ig elvégzik.
18. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.
A szerzıdı felek jelen közoktatási megállapodást elolvasták, rendelkezéseit közösen értelmezték,
és mint akaratukkal megegyezıt jóváhagyólag írták alá.
Csákvár, 2011. március 31.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Ludányi Tamás
igazgató”

A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a megállapodást Ludányi Tamás igazgatóval
kösse meg.
Határidı: 2011. április 15.
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
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8. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásosokról szóló 10/2000. (IV.19.)
önkormányzati rendelet módosításának megvitatása
(Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Humán Erıforrások Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága javasolja, hogy a térítési díj az idıskorúak nappali intézményi
ellátása esetében 400.- Ft/nap/fı legyen.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy 500 Ft/
nap/fı térítési díj kerüljön megállapításra az idıskorúak nappali intézményi ellátása esetében.
Elfogadja az intézményvezetı kiegészítését, mely szerint az újraszámolás alapján a szociális
étkeztetés térítési díja 271.- Ft+ÁFA/nap/adag helyett, 390.- Ft+ÁFA/nap/adag legyen. Az
idıskorúak ápoló,- gondozó otthoni ellátásánál az egy napra esı térítési díj 2830.- Ft-ban, az egy
hónapra esı térítési díj pedig 85.000.- Ft-ban legyen meghatározva.
Fenti módosítások a rendelet-tervezetben átvezetésre kerültek.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy kérje fel a
az intézmény vezetıjét, hogy a normatíva miatt az egy emelt szintő ágyat a bentlakó
beleegyezésével minısítse vissza alap szintő ágyra. Ezen kívül az elıterjesztést elfogadásra
javasolja a bizottság a Képviselı-testületnek.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a módosított rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete
7/2011.(IV.1.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2000. (IV.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9. Önkormányzati rendeletalkotás „A pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról”
(Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A rendelet-tervezetet tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi
Bizottság is. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
javaslatáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága:
A Humán Erıforrások Bizottsága kéri,hogy az ülésen elhangzott javaslatok a Pénzügyi és Jogi
Bizottság ülésére dolgozzák be a rendelet-tervezetbe. A bedolgozásra kerülı módosításokkal
együtt a Humán Erıforrások Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a rendelettervezetet.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pontosított rendelet-tervezete. A lakásfenntartási
támogatásnál az 1 m2-re jutó elismert havi költséget 800.- Ft helyett 500.- Ft-ra javasolja
megállapítani.
Javasolja, hogy ezen rendelkezés hatályosulását szeptember 30-án vizsgálják meg.
Hozzászólás nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete
8/2011.(IV.1.) rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
10. Csákvári-Bodméri Hírmondó, és a Csákvár-Gánt TV reformja
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága,
valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a Humán Erıforrások Bizottsága elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága a Csákvári-Bodméri Hírmondó megújítását, SZMSZ-ét
egyhangúlag javasolja elfogadni azzal a módosítással, hogy lapzárta minden hó 20-án legyen.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság
is, amely 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztést a
Humánerıforrások Bizottságának kiegészítésével fogadja el, valamit azzal a kiegészítéssel, hogy
a Hírmondó 6 oldalasra csökkenjen, amibıl 2 oldal színes, valamint a fıszerkesztı kapjon
nagyobb szabadságot a reklám és hirdetési felületek értékesítésében.
A Csákvár-Gánt TV reformjával kapcsolatban elıterjesztett anyagot elfogadásra javasolja
mindkét bizottság.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Javasolja, hogy a Szerkesztı bizottságnak adják meg azt a szabadságot is, hogy kérhet is
eseményekrıl tudósítást. az alábbiak szerint egészüljön ki a mondat:
„A Szerkesztı Bizottság dönti el, hogy a havi eseménynaptárban közölt rendezvények közül mely
eseményekrıl készít, vagy kér tudósítást és milyen terjedelemben.”
Javasolja továbbá, hogy a Szerkesztı Bizottság a lapzárát követı munkanapon üljön össze. A
módosítás után a mondat az alábbiak szerint hangzik:
„A Szerkesztı Bizottság lapzártát követı munkanapon ül össze a lap megszerkesztése
érdekében. A lapot elektronikus formában szerkeszti meg, és továbbítja a nyomda felé.”
Tóth Jánosné jegyzı:
Az elıterjesztést, valamint a Csákvári-Bodméri Hírmondó reformjával kapcsolatos anyagot
megtárgyalta Bodmér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete is.
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Javasolják, hogy a „Bodméri Képviselı-testület által delegált személy” kiegészítést is tegyék
hozzá a Szerkesztı Bizottság tagjai felsoroláshoz.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Legyenek figyelemmel arra is, ha Bodmér Község Önkormányzata nem delegál a Szerkesztı
Bizottságba személyt, akkor is legyen mőködıképes a bizottság.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte, hogy a módosító indítványokkal együtt fogadja el a képviselı-testület a Csákvári-Bodméri
Hírmondó Szervezeti Mőködési Szabályzatát.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
106/2011.(III.31) határozata
Csákvár-Bodméri Hírmondó megújításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári-Bodméri Hírmondó
megújítására benyújtott elıterjesztést megismerte, azzal egyetért. A Csákvári Bodméri Hírmondó
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az alábbi határozati javaslat szerint javasolja elfogadni:
Megversenyeztetni.
„Csákvári-Bodméri Hírmondó
Szervezeti-Mőködési Szabályzat
1.A lap adatai
A Csákvári-Bodméri Hírmondó Csákvár Nagyközség Önkormányzata, valamint Bodmér Község
Önkormányzata hivatalos lapja. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
6/2011. (IV.1.) számú rendeletében foglaltak szerint a helyben szokásos módon történı közzététel
egyik formája.
A lapot a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium B/PHF/514/Fe/90 nyilvántartási számon,
1990.december 4-én vette nyilvántartásba.
A lap kiadója: Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) és
Bodmér Község Önkormányzata
A lap megjelenési gyakorisága: havonta egy alkalommal.
A lap példányszáma egy-egy megjelenés alkalmával: 2000 példány
Nyomda: Szita Nyomda (8000 Székesfehérvár, Major u. 23.)
Lapzárta: minden hónap 20.-án 17:00 órakor.
A lap terjedelme: havonta legfeljebb 1 X 4 oldal köztájékoztató, és 1 X 2 oldal színes krónika
melléklet.
A lap ára: ingyenes kiadvány.
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2.A szerkesztıség adatai
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi tagokból álló Szerkesztı
Bizottságot bízza meg a közpénzbıl kiadott helyi újság megírásával, szerkesztésével, tartalmának
és formai megjelenésének felügyeletével:
A Szerkesztı Bizottság elnöke:
A Szerkesztı Bizottság tagjai:

Mészárosné Ágoston Ildikó
Tamásné Metlágel Ildikó
Knausz Imre
Szmolkáné Bene Ibolya
Faddi Péterné
Bodmér Község Önkormányzata által delegált személy

A Szerkesztı Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el tevékenységüket, a tevékenységükkel
kapcsolatban felmerült, szükséges költségeik megtérítésére azonban - a költségek igazolása
ellenében – igényt tarthatnak.
A Szerkesztı Bizottság jelen Szervezeti-Mőködési Szabályzatban, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével köteles ellátni a feladatát.
3.A lap rovatai
A Csákvári-Bodméri Hírmondó két részbıl áll: egy 4 oldalas fekete-fehér köztájékoztató részbıl,
és egy legfeljebb 4 oldalas színes „Hírmondó Krónika” mellékletbıl.
A 4 oldalas köztájékoztató alkotja az újság jelentıs részét, hiszen a lap funkciója elsısorban a
helyben szokásos módon történı közzététel kötelezettségének biztosítása. Tartalmi elemei:
- a két önkormányzat hírei, felhívásai, tájékoztatói
- az önkormányzati intézmények és a mővészetoktatás tájékoztatói
- a képviselı-testületi ülések beszámolója, tájékoztató a rendeletekrıl, határozatokról
- havi eseménynaptár
- fizetett hirdetések (lakossági, vállalkozói, illetve pártok által megjelentetett hirdetések)
Amennyiben helyhiány lép fel, a köztájékoztatás mindenekelıtti biztosítása érdekében a két
önkormányzat hírei, az intézmények és a mővészetoktatás tájékoztatói, a testületi ülések
beszámolói, a rendeletek és határozatok tájékoztatói, valamint a következı havi rendezvénynaptár
közlése elınyt élvez a többi tartalmi elemmel szemben.
A 4 oldalas színes krónika melléklet célja a két településen az elızı lapzárta óta történt
rendezvényekrıl fényképes beszámoló készítése.
A rovatok funkciói:
A két önkormányzat hírei, felhívásai, tájékoztatói
Közérdekő hírek (pl. önkormányzati rendezvényekre történı meghívók, ismertetés díszpolgári
cím, ifjúsági díj, kulturált környezető lakóház elismerések adományozásáról, adózási tájékoztató
stb.) közzétételére szolgál.
Az önkormányzati intézmények és a mővészetoktatás tájékoztatói
Célja az Önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint a Dallami AMI Csákvári
Tagintézménye híreinek, közlendıinek, esetleges mőködési beszámolóinak közzététele (iskolai
versenyeredmények stb.)
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A képviselı-testületi ülések beszámolója, tájékoztató a rendeletekrıl, határozatokról
A helyben szokásos módon történı közzététel e rovaton keresztül valósul meg, vagyis a testületi
üléseken hozott határozatok, rendeletek ebben a rovatban kerülnek ismertetésre.
Havi eseménynaptár
A rovat az éves eseménynaptár aktuális havi rendezvényeinek megjelenítésére szolgál. A havi
programlista teljes áttekinthetısége érdekében itt kell feltüntetni az önkormányzat, az egyházak,
valamint civil szervezetek által meghirdetett programokat idırendi sorrendben.
Fizetett hirdetések
Lakossági, vállalkozói, illetve pártok által megjelentetett hirdetések. Mivel a lap közpénzbıl kerül
kiadásra, pártok kizárólag fizetett hirdetés formájában jelenhetnek meg a lapban.

Hírmondó Krónika
Célja a két településen az elızı lapzárta óta történt rendezvényekrıl fényképes beszámoló
készítése.
Itt kerülnek megjelentetésre az egyházak, társadalmi szervezetek által – egyházak esetében a
hitéleti, társadalmi szervezetek által a tevékenységi körükhöz kapcsolódó - közzétenni kért
információk is, szervezetenként legfeljebb 500 karakter terjedelemben.
4.Szerkesztı Bizottság mőködése
A Szerkesztı Bizottság feladata a lapban megjelenı valamennyi rovathoz szükséges adatok
beszerzése, megírása, szerkesztése, és elhelyezése a lap oldalain. A Szerkesztı Bizottság által
felkérhetık a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola tanulói is élménybeszámolók megírására.
A Szerkesztı Bizottság dönti el, hogy a havi eseménynaptárban közölt rendezvények közül mely
eseményekrıl készít, vagy kér tudósítást és milyen terjedelemben.
A Szerkesztı Bizottság lapzártát követı munkanapon ül össze a lap megszerkesztése érdekében.
A lapot elektronikus formában szerkeszti meg, és továbbítja a nyomda felé.
5.A lap pénzügyi feltételei – bevételek és költségek
A lap megjelenésének pénzügyi feltételeit a Polgármesteri Hivatal biztosítja két forrásból:
- az Önkormányzat éves költségvetésében megállapított pénzösszegbıl, valamint
- a lap hirdetési tevékenységbıl származó bevételeibıl.
A hirdetések díjszabását az Önkormányzat képviselı-testülete határozattal állapítja meg, és az
Önkormányzat költségvetésének bevételét képezi. A hirdetési díjak beszedésérıl a
hirdetésfelvevı hely gondoskodik.
A Szerkesztı Bizottság elnöke szabadon dönthet a reklám és hirdetési keretek, illetve a képes
beszámoló átcsoportosításáról.
A Szerkesztı Bizottság elnöke évente egy alkalommal köteles beszámolni a képviselı-testületnek
a Bizottság munkájáról. A beszámolónak ki kell térnie a lappal kapcsolatos lakossági
visszajelzésekre, ezek tükrében esetleges változtatási javaslatok ismertetésére, valamint a lap
kiadása pénzügyi mérlegének ismertetésére (hirdetésekbıl származó bevételek, terjesztési
költségek, nyomdai költségek, az Önkormányzat költségvetése által finanszírozott összeg).
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6.Egyéb tevékenységek szabályozása
Hirdetések leadása
A hirdetéseket a hirdetési díj befizetésével egyidejőleg a Floriana Könyvtárban lehet leadni
nyitvatartási idıben.
Minden lapszám kötelezı tartalmi elemei
Minden lapszámban fel kell tüntetni az impresszumot, valamint a következı lapzárta dátumát.
A kötelespéldányok megırzési rendje
Minden lapszámból nyolc példányt kell megırizni. Egyet a Floriana Könyvtár, egyet a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, további hatot pedig az Országos Széchenyi Könyvtár ıriz.
7.Vegyes rendelkezések
Jelen Szervezeti-Mőködési Szabályzatot – Csákvár Nagyközség Önkormányzata jegyzıjének
egyetértésével – Csákvár Nagyközség Önkormányzata képviselı-testülete 102/2011. (III.31.)
számú határozatával, valamint Bodmér Község Önkormányzata képviselı-testülete 33/2011.
(III.30.) számú határozatával hagyta jóvá.”
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Határozathozatal után kérte a képviselı-testületet, hogy a Csákvár-Gánt TV megújításáról szóló
határozati javaslatot fogadja el.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
107/2011.(III.31) határozata
Csákvár-Gánt TV. megújításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvár-Gánt TV megújításával,
a Kábelsat-2000 Kft-vel kötött szerzıdés módosításával –mely szerint a Kábelsat-2000 Kft, mint
a Csákvár-Gánt TV üzemeltetıje a Floriana Könyvtártól rendeli meg a mősorkészítést, amelybe
beletartozik a gánti testületi ülések felvétele is és a mősor összállítása- egyetért.
Határidı: 2011. április 20.
Felelıs: polgármester, könyvtár igazgató
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendhez kapcsolódóan a Floriana Könyvtárban lévı üres álláshely betöltésére irányuló
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta: ő
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
108/2011.(III.31) határozata
Floriana Könyvtárban üres álláshely betöltésérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvár-Gánt TV megújítását
követı mősorkészítési feladatok ellátására a könyvtár üres álláshelyére egy szakképzett,
multimédia szerkesztı és grafikai szerkesztı végzettségő munkavállaló felvételével egyetért.
Határidı: 2011. április 10..
Felelıs: Intézményvezetı
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Minden képviselı-testületi tag megkapta a napirendi pont anyagaival együtt a Csákvári-Bodméri
Hírmondó Szerkesztı Bizottsága beszámolóját is. Kérte a képviselı-testületet, hogy az írásban
benyújtott beszámolót határozattal fogadják el.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat éa tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
109/2011.(III.31) határozata
Csákvári-Bodméri Hírmondó Szerkesztı Bizottsága beszámolója elfogadásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári-Bodméri Hírmondó
Szerkesztı Bizottságának beszámolóját elfogadja.
11. Somogyi Gábor Csákvár Kastélypark 11. szám alatti lakos helyiség
bérleti kérelmének megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte Csillag Tibor elnököt, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság nem javasolja a buszváró elıterében lángossütı helyiség
kialakítását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a kérelem elutasítását a képviselı-testületnek.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
110/2011.(III.31) határozata
a Szabadság téri buszváró helyiségének hasznosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos nem járul hozzá az
Önkormányzat tulajdonában lévı Csákvár Szabadság téri buszváró elıterében lángossütı helyiség
kialakításához.
Felhívja a polgármestert, hogy kérelmezıt a testület határozatáról értesítse.
Határidı: 2011. április 15.
Felelıs: polgármester
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12.. Önkormányzat résztulajdonában lévı 0177/4 hrsz. ingatlan földcsere
ügye
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság véleményérıl, illetve javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Településfejlesztési Bizottság a puskaporost körülvevı területet és az önkormányzat
tulajdonában lévı földrészlettel kapcsolatban három megoldásra tett javaslatot.
1/ földcsere és akkor az önkormányzat feladata az építmény felújítása,
2./ az önkormányzat tulajdonában marad a terület és gondoskodik az építmény felújításáról,
3./Horváth tulajdonban marad a terület és ı, gondoskodik az építmény felújításáról és megveszi
az önkormányzat tulajdonát.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal -ismerve Horváth Józsefné közremőködı
hozzáállását- javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat résztulajdonában és
Horváth Józsefné használatában lévı 0177/4 hrsz-ú 1602 m2 területet ingyenes használatra adja
át. Horváth Józsefné az ingyenes használat fejében gondoskodjon arról, hogy a Puskaporos
építményt kb. 1602 m2 területtel körülvéve kerítse úgy le, hogy az az útról nyitott és
megközelíthetı legyen. Ezen a területen látogatók részére helyezzen el padokat és végezzen
parkosítást. A földhasználat értékének fejében a lıporos tornyot saját költségén újítsa fel.. A
bizottság javasolja a testületnek, kérje fel a polgármestert a fentiek szerinti tárgyalásra, illetve az
ingyenes használata adás, illetve felújítási szerzıdés testület elé történı elıterjesztésére.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Amennyiben elfogadja a jelenlegi használó a javasoltakat, akkor az önkormányzat eltekint a
földhasználati díjtól. Esetleg a késıbbiekben az eladásról is tárgyalhatnak, ha a felújítás
megtörténik. Kezdeményezni kell a szolgalmi jog bejegyzést a területre.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
111/2011.(III.31) számú határozata
az önkormányzati résztulajdonban lévı 0177/4 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes használatba
adásáról, Puskaporos építmény felújításáról
A.Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a
tulajdonában lévı
0177/4 hrsz.-ú
1602 m2
területő ingatlanát határozatlan idıre
térítésmentesen használatba adja Horváth Józsefné 8083 Csákvár, Malom u. 3 szám alatti lakos
részére annak fejében, hogy nevezett vállalja a területén lévı ún. Puspkaporos építmény 2011.
évben saját költségén való felújítását körülötte 1602 m2 területen történı elkerítését, parkosítását,
folyamatos gondozását biztosítja, ezzel lehetıvé téve a látogatottságot, a terület megközelítése
érdekében hozzájárul a szolgalmi jog bejegyzéséhez.
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Amennyiben Horváth Józsefné a fenti ajánlatot elfogadja, úgy a képviselı-testület eltekint a
terület eddigi használatáért járó bérleti díj megfizetésétıl.
A képviselı-testület Felkéri a polgármestert a fentiek szerinti megállapodás elkészítésére.
Határidı:2011. április 28.
Felelıs: Polgármester
13./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata komplex intézmény-felújítási és
beruházási tervének megvitatása, elfogadása
(Elıterjesztés, a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte Csillag Tibort
Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Településfejlesztési Bizottság az intézmény-felújítási és beruházási tervet elfogadja azzal a
kiegészítéssel, hogy a tervbe kerüljön bele a Fazekas ház is.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Ismertette a bizottság javaslatát.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy bízza
meg a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a kidolgozott anyagot egészítse ki éves
ütemezési tervvel, és azzal, hogy az elvégzendı munkák mekkora összeget jelentenének a község
számára.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátotta a
Településfejlesztési Bizottság javaslatát.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
112/2011.(III.31) számú határozata javaslata
a komplex intézmény-felújítási tervrıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési Bizottság
által összeállított Csákvár Nagyközség Önkormányzata komplex intézmény-felújítási és
beruházási tervét megismerte, azt elfogadja.
Felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a tervben meghatározott felújítási munkákat
állítsa fontossági sorrendbe és határozza meg a hozzávetıleges bekerülési költségét, kísérje
figyelemmel azok megvalósíthatóságát.
Határidı: folyamatos, illetve 2011. július 1.
Felelıs: Településfejlesztési Bizottság
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14.. Településszabályozási terv módosításának megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr.Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a napirenddel kapcsolatban.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Településfejlesztési Bizottság a településszabályozási tervet még nem tárgyalta, mivel a
fıépítész véleménye még nem érkezett meg.
A napirend második részében a településszabályozási rendelet átfogó módosítása tekintetében a
kiesett tervezıi ajánlat helyett javasolja a bizottság elfogadni a PLANNER-T
Településtervezési,- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Horváth Gergely ügyvezetı) (1016.
Budapest., Naphegy u. 26.) ajánlatát, melynek összege 6.100.000.- Ft. .
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal levette ezt az elıterjesztést a napirendrıl, mert az
ülésig nem érkezett meg a fıépítész véleménye. Javasolta a Képviselı-testületnek, hogy
amennyiben a levél megérkezik a testületi ülésig akkor tárgyaljanak a napirendrıl. A fıépítész
véleménye a mai nap megérkezett, azonban áttanulmányozni még nem volt idı.
A településszabályozási rendelet
átfogó módosításával kapcsolatban a PLANNER-T
Településtervezési,- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 6.100.000.- Ft összegő ajánlatának
elfogadását javasolja a bizottság.
Javasolja továbbá, hogy a Településfejlesztési Bizottság a rendelet módosítás elıkészítése során
vegye figyelembe ifj. Antalffy György és társai ajánlatát, akiket szintén érint a rendelet
módosítás és
úgy nyilatkoztak, hogy 1.000.000.- Ft-tal hozzájárulnak az átfogó
rendeletmódosítás költségeihez.
Csillag TiborTelepülésfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Fontosnak tartja a módosítást, mivel a településen élıkre hatással van. A jelenlegi szabályozás
felesleges korlátokat tartalmaz. Tömbbelsı kapcsán az RK1 és RK 2 beépítési % változna 20 ról
30 %-a. Letelepedés fontosságát is hangsúlyozta, amelyet lakótelek kialakításával lehetne
ösztönözni, vonzóvá tenni. településünket. Több millió Ft bevétele származhatna az
önkormányzatnak a lakótelkek értékesítésébıl, a fiataloknak kedvezményt lehetne adni.
Fontosnak tartja, hogy a helyi építési hagyományoknak megfelelıen kell kialakítani az épületeket
a mai funkciónak megfelelıen, amelyet hézagosan zártsorú beépítésnek neveznek, bár ez az
OTÉK-ban nem szerepel. Nem hagyományırzı rendszer van ma az építésben, úgy véli, hogy ez
mindenki érdekével ellentétes.
Külterület szabályozását is meg kell oldani. Idıszerőnek tartja a módosítás mielıbbi elkezdését.
Setét Vilmos képviselı:
Van- e lehetıség arra, hogy a gazdasági és egyéb beruházási telephelyet, gépparkot, ne a falu
közepén létesítsék? Egy komplett sertéstartó telep a külterületen valósuljon meg. Ez a
szabályozási terv tud- e erre hatni. A vállalkozók a teherautóikat, buszokat a falun kívüli
telephelyen parkoltassák.
Csillag Tibor képviselı:
Övezeti besorolások meghatározzák az elhelyezhetı épületek rendeltetését, illetve a telek
beépítés szabályait. A parkolásra vonatkozó elıírásokat pedig szabályozni kellene. Az
állattartás tekintetében az állattartásról szóló rendelet az irányadó.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja, hogy a fıépítész véleményének
ismerete hiányában a szabályozási tervrıl szóló rendelet módosítását napolja el a képviselıtestület.
A képviselı-testület 7 ( hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
113/2011.(III.31) határozati javaslata
a Széchenyi utcai tömbbelsı szabályozási rendeletének módosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tekintettel arra, hogy a fıépítész
véleményét nem ismerik ezért a szabályozási tervrıl szóló rendelet módosítást elnapolja.
A képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy
tájékoztassa.

kérelmezıt a képviselı-testület határozatáról

Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Jegyzı

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A határozathozatal után a településszabályozási rendelet átfogó felülvizsgálatára beérkezett
tervezıi árajánlat elfogadását és a 23/2011. (I.13.) határozat visszavonását bocsátotta szavazásra.
A képviselı-testület 7 ( hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
114/2011.(III.31) határozata
a településszabályozás átfogó felülvizsgálatáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a településszabályozási rendelet
átfogó felülvizsgálatára beérkezett tervezı árajánlat elfogadásáról szóló 23/2011. (I.13.) számú
határozatát visszavonja és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselı-testület a településszabályozási tervének módosítására beérkezett tervezıi
ajánlatokat megtárgyalta és a PLANNER-T Településtervezési,- Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-t . (Horváth Gergely ügyvezetı) (1016. Budapest., Naphegy u. 26.) 6.100.000.- Ft bruttó
összegő ajánlatát fogadja el.
A képviselı-testület felhívja a PLANNER-T Településtervezési,- Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-t a cégkivonat és a köztartozás mentességi igazolás beszerzésére és annak önkormányzat
részére történı megküldésére.
Felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés mellékletét képezı tervezıi megbízási szerzıdés
aláírására amennyiben a Kft a köztartozás mentességi igazolást bemutatja.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: polgármester
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15. Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok vagyonbiztosítása
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
E napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A biztosítók által megadott ajánlatok közül a Településfejlesztési Bizottság az Aegon ajánlatát
javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. A bizottság javasolja a Képviselıtestületnek, hogy az Aegon Biztosítóval legyen megkötve a szerzıdés, mert a legjobb ajánlatot ık
tették.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a bizottságok javaslatát.
A képviselı-testület 7 ( hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
115/2011.(III.31) határozata
az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei
vagyonbiztosítására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezıbbnek a Aegon biztosító társaság
ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert, a vagyonbiztosítási szerzıdés aláírására.
Határidı: 2011. április 04.
Felelıs: polgármester
16. Fejérvíz Zrt. 2011.évre vonatkozó fejlesztési javaslatainak megvitatása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendet tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság a FEJÉRVÍZ ZRT 2011. évre vonatkozó beruházásokat három
csoportba javasolja sorolni:
1./ az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges beruházások
2./ az esetleges pályázathoz kapcsolható beruházások
3./ az üzemeltetéshez közvetlenül nem kapcsolódó beruházások. ( pl.:épület felújítás)
A bizottság javasolja, hogy az 1./ pontba sorolható beruházások elvégzésérıl határozzon a
testület.
A 2. és a 3. pontba sorolt fejlesztések késıbbi megbeszélést igényelnek.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselıtestületnek, hogy elsı lépésben 2 millió Ft-ot biztosítson a bekötések felújítására, egyben
javasolja, hogy a Településfejlesztési Bizottság elnöke, és a képviselık egy elıre egyezetett
idıpontban járják be a két telepet, és az épület felújítás önerıbıl történı megvalósításának
lehetıségérıl tárgyaljanak.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a bizottságok javaslatát.
A képviselı-testület 7 ( hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
116/2011.(III.31) számú határozata
a FEJÉRVIZ ZRT 2011. évi beruházási, fejlesztési javaslatáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte, és megtárgyalta a
Fejérvíz Zrt. által üzemeltetett csákvári vízmő és csákvári szennyvíztisztító és elvezetı rendszer
2011. évre vonatkozó fejlesztési és rekonstrukciós javaslatait. Úgy határozott, hogy a
legszükségesebb , üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokra (vízbekötések felújítása,
szerelvényakna keretek szintre emelése) 2.000.000.- Ft.-ot elkülönít.
Felkéri a FEJÉRVIZ Zrt-t, hogy a munkák elvégzésére fentiek szerint tegyen javaslatot.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
17. Közzétételi szabályzat megvitatása
(Elıterjesztés, szabályzat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Közzétételi Szabályzat elfogadását a
Képviselı-testületnek.
Hozzászólás nem lévén, ezért a Közzétételi Szabályzat elfogadását szavazásra bocsátotta.

A képviselı-testület 7 ( hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
117/2011.(III.31) számú határozata
a Közzétételi Szabályzatról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta Csákvár
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzatát, mely a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.
Felhívja a jegyzıt, hogy a Közzétételi Szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: jegyzı
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19. Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2010.évi munkájáról szóló
beszámoló megvitatása
(Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az elıterjesztés elfogadását a
Képviselı-testületnek.
Hozzászólás nem lévén a beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 ( hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
118/2011.(III.31) határozata
A VTKÖT 2010. évi munkájáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 2010.évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
19/1. Óvodai udvar hétvégi használatba adásáról
(Elıterjesztés, megállapodás-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Hummán Erıforrások Bizottsága is tárgyalta az elıterjesztést. Felkérte Jankyné Kıvári Csilla
bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság állásfoglalásáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek az óvodai udvar hétvégi
használatba adását és a megállapodás megkötését.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az elıterjesztés elfogadását a
Képviselı-testületnek.
Hozzászólás nem lévén a beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 ( hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
119/2011.(III.31) határozata
óvodai játszótér kulcsos rendszerő hétvégi használatáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Mese-Vár Óvoda,
mint használatba adó, és Bokodi Szabolcs, valamint Dornyiné Eigner Ágnes képviselık, mint
használatba vevık között a Szabadság téri óvoda udvar játékainak un. kulcsos rendszerő hétvégi
használata tárgyában készült megállapodás tervezetet, az abban foglaltakkal egyetért.
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„Megállapodás
amely létrejött egyrészrıl a Mese-Vár Óvoda (8083 Csákvár, Ady E. u. 2. képviseli:
Faddi Péterné intézményvezetı), mint Használatba adó, másrészrıl Bokodi
Szabolcs (8083 Csákvár, Ostrom u. 11.), valamint Dornyiné Eigner Ágnes (8083
Csákvár, Kálvária u. 77.) mint Használatba vevık között az alábbi feltételekkel:
1./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában mőködik a
Mese-Vár Óvoda.
2. / A Használatba adó az önkormányzat fenntartói engedélyével az intézmény
Szabadság tér 13. szám alatti tagóvodájához tartozó, játszótéri eszközökkel felszerelt
udvarának hétvégi ingyenes használatát biztosítja kisgyermekes családok részére
határozatlan idıre ún. kulcsos rendszerben.
3./ Az óvoda vezetıje a Használatba vevık számára kulcsot biztosít a kapukhoz,
akik átadás-átvételi nyilvántartást kötelesek vezetni a kulcsok használatáról.
4./ Használatba vevık tudomásul veszik, hogy a kisgyermekes családok az óvoda
udvarát csak a megjelölt célra használhatják, más személy használatába nem
adhatják át. A játékeszközöket kizárólag 3-7 éves gyermekek szülıi felügyelettel
vehetik igénybe. Használatba vevık kötelesek a játékok állagát megóvni, az
igénybevétel során keletkezı károkért anyagi felelısséggel tartoznak.
5./ A Használatba adó kijelenti, hogy az udvart használó gyermekek testi épségéért
felelısséget nem vállal.
6./ Használatba adó kijelenti, hogy minden hét elsı munkanapján ellenırzi az udvar
rendjét és amennyiben károkat tapasztal, haladéktalanul felszólítja a Használatba
vevıket az eredeti állapot helyreállítására.
7./ Jelen megállapodás mellékletét képezi az „Udvarhasználat rendje”, melyet
Használatba adó alakított ki, s mely a rendeltetésszerő használat szabályait rögzíti.
8./ A jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv.-ben (Ptk.)
biztosított felmondási okok alapján szüntethetı meg.
9./. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá „az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló 16/2008.(XII.17.)
önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Kelt: Csákvár, 2011. április 1.
Faddi Péterné
Használatba adó

Bokodi Szabolcs
Használatba vevı

Dornyiné Eigner Ágnes
Használatba vevı”

Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
19/2.Esterházy Iskola igazgatója kérelmének megvitatása
(Kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága. Felkérte Jankyné Kıvári Csilla
bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, útgy foglaljon állást, hogy a
több éves hátralékosok listáját adják át a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatnak, az idei
hátralékosok pedig kapjanak felszólítást az iskola igazgatójától, amelyben felhívják a figyelmet
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arra, hogy ha továbbra sem egyenlítik ki hátralékukat, a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat megvizsgálja a gyermek veszélyeztetését, illetve felhívja a figyelmet, hogy a következı
hónaptól nem vehetı igénybe az étkeztetés.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal egyetért a Humán Erıforrások Bizottsága
javaslatával azzal a kiegészítéssel, hogy a több éve hátralékos szülık figyelmét hívják fel arra,
ha szeptemberig nem rendezik tartozásukat gyermekük nem veheti igénybe az étkeztetést.
Hozzászólás nem lévén a bizottsági javaslatokat szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 ( hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
120/2011.(III.31) határozata
az Esterházy Iskola igazgatójának kérelmérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri az iskola igazgatóját, hogy a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával tegyen meg mindent annak érdekében, hogy
az étkezési térítési díj hátralék ne emelkedjen, a hátralékok beszedése maradéktalanul történjen
meg.
A 2011. évi hátralékosokat levélben hívja fel a nem fizetés következményeire, mely szerint a
következı hónaptól megszőnik a közétkeztetés, illetve a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
megvizsgálja a gyermek veszélyeztetését.
A több hónapja fennálló térítési díj hátralékok beszedéséhez kérjen segítséget a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálattól. Az érintett szülıket tájékoztassa arról, ha hátralékukat augusztus hó
31. napjáig nem egyenlítik ki, úgy a gyermek szeptember hó 1. napjától nem részesülhet menzai
ellátásban.
Határidı: azonnal
Felelıs: jegyzı, iskola igazgató
19/3.Vértes Múzeumban kiállított tárgyak bérletérıl szóló megállapodás
felülvizsgálatának megvitatása
(Szerzıdés-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának megküldtük a kiállított mőtárgyakra vonatkozó
kölcsönzési szerzıdés tervezetet. Az általuk javasolt részekkel kiegészítettük és ennek
megfelelıen terjesztettük a képviselı-testület elé. Kérte a jelenlévıket, hogy akinek a
szerzıdéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása, véleménye van mondja el.
A Humán Erıforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság nem tárgyalta a
napirendi pontot,m mert még a bizottsági ülés idején nem állt rendelkezésre a Szent István
Múzeum által is véleményezett kölcsönzési szerzıdés.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Csákváron talált leleteket bevitték Székesfehérvárra, ezeket a leleteket kapja vissza a község,
mint kölcsönzött mőtárgyat. Amit a település lakói ajánlottak fel az miért nem lehet a Vértes
Múzeum tulajdona?

40

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elmondta, hogy a mőtárgyakat annak idején a Vértes Múzeumnak ajánlotta fel és ezért kerültek a
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságához, mert a múzeum is ezen intézmény kezelésükben volt.
Több hozzászólás nem lévén a kölcsönzési szerzıdést szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 ( hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
121/2011.(III.31) határozata
a Vértes Múzeumban kiállított tárgyak bérletérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Vértes Múzeum épületének
tulajdonosa a múzeumban kiállított mőtárgyak kölcsönzésével kapcsolatban az alábbi
háromoldalú Kölcsönzési szerzıdést köti:
„Kölcsönzési szerzıdés
Amely létrejött a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, mint kölcsönadó a szerzıdés
mellékletét képezı jegyzék szerinti mőtárgyak tulajdonosa, (továbbiakban kölcsönadó)
Csákvár Nagyközség Önkormányzata, mint a Vértes Múzeum épületének tulajdonosa,
(továbbiakban: épület tulajdonos) valamint a
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület, mint a Vértes Múzeum épületét használó, és a kölcsönvett
mőtárgyakért felelıs Egyesület, mint kölcsönbe vevı, (továbbiakban: kölcsön vevı) között 2011.
év április hó 1. napján.
1. A kölcsönadó térítésmentesen kölcsönbe adja, a kölcsönvevı kölcsönbe veszi a
Kölcsönvételi Jegyzék (a mőtárgy megnevezése, leltári száma) szerinti mőtárgyakat.
2. A kölcsön célja: Csákvár Nagyközség területén fellelt mőtárgyak állandó kiállításon való
bemutatása.
3. A kölcsön idıtartama 3 év, kölcsönbérleti szerzıdés lejárta 2014. március 31.
4. A mőtárgy restaurálásra, konzerválására, vonatkozó esetleges kikötéseket, a vitrinek
karbantartását, esetleges cseréjét külön megállapodás tartalmazza.
5. A kölcsönvevı anyagi és erkölcsi felelısséggel tartozik a kölcsönvett tárgyért, biztosítva
annak állagvédelmét és lehetıséget nyújt a kölcsönadónak ahhoz, hogy a tárgyat
megbízottja útján esetenként a helyszínen ellenırizze. A mőtárgyon történı mindennemő
változtatás csak a kölcsönadó elızetes engedélyével történhet. A tárgy esetleges
károsodásáról és eltőnésérıl a kölcsönadót haladéktalanul tájékoztatni kell.
6. A kölcsönvevı gondoskodik a mőtárgyak biztonságos ırzésérıl.
7. A kölcsönvevı a mőtárgyról tudományos célra, illetve tudományos közlés céljából
fényképfelvételt csak a kölcsönadó elızetes engedélyével készíthet, és közlésére
ugyancsak a tulajdonos adhat engedélyt.
8. A kölcsönvevı a mőtárgyat harmadik személynek (intézménynek) nem kölcsönözheti.
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9. A mőtárgynak a Fejér Megyei
Múzeumok
Igazgatóságának
múzeumaiba történı elszállítása, valamint visszaszállítása a kölcsönvevı költségére
történik. Ennek során a kölcsönvevı köteles szakszerően eljárni.
10. Szállítás és a kölcsönzés során bekövetkezett kár összegét bizottság állapítja meg, melyet
a kölcsönvevı a kölcsönadónak megtéríteni tartozik.
11. A szerzıdés 3 évre szól. Amennyiben a kölcsönvevı ennek meghosszabbítását igényli,
kérését 30 nappal a szerzıdés lejárta elıtt a kölcsönadóval írásban közölnie kell.
Kölcsönadó ezen határidın belül nyilatkozik arról, hogy hozzájárul- e a szerzıdés kért
meghosszabbításához.
12. A kölcsön vevı a kölcsönzési szerzıdés megszőnésekor köteles a mőtárgyakat a
Kölcsönzési Jegyzék szerinti a kölcsönadónak visszaszármaztatni.
Kelt.; Csákvár, 2011. év április hó 1. nap
………………………………..
……………………………..
kölcsönadó
kölcsönvevı
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.

………………………….
épület tulajdonos”

Határidı: 2011. április 15.
Felelıs: polgármester
19/4. KEOP-intézményi energetikai pályázat megvitatása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte Csillag Tibor Bizottsági
elnököt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a KEOP intézményi
energetikai pályázat benyújtását. Az energetikai audit elkészíttetésével az Immotherm Kft-t
javasolja megbízni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 3 igen szavazattal, és 1 nem tervszavazattal javasolja a Képviselıtestületnek, hogy az energetikai felmérésre a Perneky Mérnöki Irodát kérje fel.
Setét Vilmos képviselı:
Megkérdezte, hogy minek alapján történt az árajánlat bekérése? Nagyon nagy különbséget
500.000.- Ft.-ot lát a beérkezett ajánlatoknál.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Meghívásos pályázat volt, mivel 1.000.000.- Ft alatti összegrıl van szó.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Igen, valóban meghívásos pályázatról van szó. Az energetikai auditnak egyszerőbb fokozatai is
vannak. A másik ajánlattévı ajánlata terjedelmesebb, az Immotherm Kft ajánlata egyszerőbb.
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy legyen döntés mindenképpen nyújtsák be a
pályázatot az iskolára, óvodára. A bizottság a kedvezıbb ajánlat elfogadását javasolja, mivel
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sokba kerül a tanulmány elkészítése. Az a véleménye, a bizottságnak, hogy feleljenek
meg a pályázati feltételeknek.
A Pénzügyi Bizottság a Perneky Mérnöki Iroda felkérését javasolja, mivel alaposabb auditot
készítene, ami kétszer annyiba kerül. 1 millió Ft az indulási összeg, megakadályozza a pályázat
benyújtását.
A lényeg az volna, hogy mindhárom épületre olyan energetikai auditot kapjanak amelyet a
késıbbiekben is fel tudna az önkormányzat használni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta elsıként a Perneky érnöki Iroda által
benyújtott ajánlatot.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
122/2011.(III.31) határozata
a KEOP-intézményi energetikai pályázatról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az intézményi energetikai pályázat
benyújtásához szükséges energetikai audit elkészítésével a Perneky Mérnöki Irodát Kft-t bízza
meg az árajánlatban szereplı díj felvállalásával.
Amennyiben készen áll az energetikai audit, akkor a pályázaton való részvételt rendkívüli ülésen
tárgyalja a képviselı-testület.
Felhatalmazza a polgármestert az alábbi megbízási szerzıdés aláírására.
„VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS
amely létrejött egyrészrıl a Csákvár Nagyközség Önkormányzat (cím: 8083 Csákvár,
Szabadság tér 9., képviseli:Katonáné dr. Venguszt Beatrix Margit polgármester), mint
Megrendelı (továbbiakban Megrendelı),
másrészrıl: Perneky Mérnöki Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Mikes Kelemen u. 9. Cg.: 03-09104902, adószám: 11423230-2-03 képviseli: Perneky Antal ügyvezetı igazgató), mint Vállalkozó
(továbbiakban Vállalkozó) között az alábbiak szerint:
1. Megrendelı megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Csákvár Nagyközség Önkormányzat
tulajdonában lévı Általános Iskola, Mese- Vár Óvoda, Pásztorház épületeinek teljes körő
energetikai auditálását.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az általa vállalt mérnöki feladat elvégzéséhez
szükséges szakmai jogosultsággal és kapacitással.
3. Teljesítési határidı:
Szakasz
I.

Megnevezés
Állapotrögzítı energetikai audit

Ütemezés
A
szerzıdés legkésıbbi
aláírási dátumától számított
21. munkanap.

4. A vállalkozás teljesítéséhez Megrendelı biztosítja az alábbiakat:
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•

Vállalkozó részére az épületekbe

•

Az épületek részletes építészeti, épületgépészeti leírását, dokumentációit.

•

Az 1. pontban leírt feladatok elkészítéséhez szükséges egyéb információkat,
dokumentációkat, adatokat.

•

A feladat elvégzéséhez kapcsolódó mőszaki információkat:
o
o
o
o
o
o

való bejutást.

energetikai adatokat az utolsó három évrıl,
épület alap- és metszetrajzai,
épületgépészeti terveit,
energiaellátó rendszer terveit,
energiafogyasztást mérı és rögzítı berendezések mőszaki adatait, stb.),
kísérı személyzetet.

5. A vállalkozás teljesítése során Vállalkozó köteles:
• A feladatokat a legjobb tudása szerint ellátni.
• A vállalkozás során a birtokába jutott információkat 20 évig üzleti titokként
kezelni.
• Megrendelıt tájékoztatni a munka állásáról.
• A szerzıdés aláírásától számított 15 napon belül igazolni a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által igazolt módon igazolni a Megrendelı felé a köztartozás
mentességét.
6. A szerzıdés 1. pontjában leírt feladatok teljesítésekor az elkészített
dokumentumokat 2 pld. nyomtatott formában, és 1 pld. elektronikus formátumban
Megrendelı saját példányaként átadni.
7. A Megbízó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó az 1. pontban leírt feladatok teljesítése
során szükség szerint alvállalkozókat vonhat be, melyek munkájáért egyetemleges
felelısséggel tartozik.
8. A fentiekben leírt feladatok végrehajtásáért a Vállalkozót 938 700 Ft, azaz
Kilencszázharmincnyolcezer-hétszáz Forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg az L2304/2011 számú ajánlat szerint.
9. Fizetési feltételek:
A 9. pontban meghatározott díjat a Megbízó - a feladatok teljesítését követıen a
Vállalkozó által kiállított számla ellenében a szerzıdés mellékletét képezı L-2304/2011
ajánlat 4. pontjában leírtak szerint - 8 naptári napos fizetési határidıre a Vállalkozó K&H
Bank Zrt.-nél vezetett 10402506-50515755-85521002 sz. számlájára maradéktalanul
átutalja. Az átutalás feltétele a köztartozás mentesség, vagy a köztartozás fennállásának
igazolása. Amennyiben a Vállalkozónak köztartozása áll fenn, a Megrendelı felveszi a
kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, és a tartozás erejéig részére teljesít.
10. Megbízó részérıl a pénzügyi teljesítés akkor tekinthetı teljesítettnek, amikor a számla
összegével a bank a Vállalkozó bankszámláján azt jóváírja.
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11. Megrendelı 30 napot meghaladó
fizetési késedelme esetén Vállalkozó –
minden elızetes értesítés mellızésével – jogosult a Megrendelı Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett bankszámlájára inkaszós beszedési megbízást kibocsátani.
12. Felek a szerzıdés fennállása alatt, a szerzıdés teljesítésével összefüggı kérdésekben
kötelesek egymást tájékoztatni és együttmőködni. Ennek keretében tartoznak egymást
haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülı, a jelen vállalkozási szerzıdésre
kiható minden lényeges adatról, tényezırıl, és körülményrıl.
Megrendelı részérıl:
Vállalkozó részérıl:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix Tel: 20/291-56-32
Perneky Antal
Tel: 20/938-7054

13. Felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseket elsısorban peren kívül, egyeztetéssel rendezik
mindkét fél törekszik arra, hogy kölcsönösen megtalálják a megegyezéshez vezetı utat és
elkerüljék a peres eljárást. E szerzıdéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülı viták
rendezésére a felek alávetik magukat a Bicskei Városi Bíróság illetékességének.
14. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályait kell alkalmazni.
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, alapos áttanulmányozás
után jóváhagyólag aláírták.
Csákvár, 2011. április 5.

………………………………

……………………………

Megrendelı képviselıje

Vállalkozó képviselıje”

Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
19/5 BM Infrastruktúra pályázat benyújtásának megvitatása
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elmondta, hogy a Gánti tagóvodára is benyújtanák a pályázatot. Be lehet így is adni, beleférnek a
támogatási összegbe és az önrészbe.
A Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a BM infrastruktúra pályázat
benyújtását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek a pályázat
benyújtását az Ady Endre utcai óvoda épület vonatkozásában.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a BM infrastruktúra pályázat benayújtásáról szóló
javaslatokat.
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A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal,
határozatot hozta:

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
123/2011.(III.31) határozata
BM infrastruktúra pályázatról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az “önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl” szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján – a CsákvárGánt Közoktatási Intézményi Társulás fenntartói irányítói jogkörében eljárva - pályázatot nyújt
be a Mese-Vár Óvoda Csákvár, Ady E. utca 2. szám alatti épületének, valamint a – Gánt
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló - Gánt, Táncsics u. 4. szám alatti tagóvoda
épületének felújítására. Támogatást igényel továbbá a csákvári székhely – és tagóvoda
feladatellátását szolgáló eszközök beszerzésére.

A fejlesztés bekerülési értéke:
ebbıl:
Csákvár nagyközséget érintı összeg:
Gánt községet érintı összeg:
A pályázat keretében igényelt támogatás:
ebbıl:
Csákvár nagyközséget érintı összeg:
Gánt községet érintı összeg:
Önkormányzati önerı összege:
ebbıl:
Csákvár nagyközséget érintı összeg:
Gánt községet érintı összeg:

36.202.190 Ft
26.371.592 Ft
9.830.598 Ft
28.961.749 Ft
21.097.272 Ft
7.864.477 Ft
7.240.441 Ft
5.274.320 Ft
1.966.121 Ft

A Képviselı-testület a Mese-Vár Óvoda csákvári székhely – és tagóvodáját érintı pályázati
önerıt 2011. évi költségvetésének tartalékából, a gánti tagóvoda felújítására jutó önerıt Gánt
Község Önkormányzata 59/2011.(III.30.) számú határozata alapján biztosított támogatásértékő
fejlesztési bevétel terhére biztosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
- Sportfejlesztési koncepcióról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Nagy Sándor a Csákvári Torna Klub elnöke felkereste azzal, hogy a sportközpont kiszolgáló
helyiségeinek felújítására, akadálymentesítésére amennyiben az önkormányzat pályázatot nyújt
be, úgy a Torna Klub az önrészt együttmőködési megállapodás keretében vállalja.
A sportfejlesztési koncepció feltétele annak, hogy a pályázatot benyújthassa az önkormányzat.
Kérte, hogy akinek az elmondottakkal kapcsolatban kérdése, véleménye, hozzászólása van az
tegye meg.
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Hozzászólás nem hangzott el a képviselı- testület
7
(hét)
„igen”
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta a sportfejlesztési koncepcióról:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
124/2011.(III.31) határozata
Sportfejlesztési koncepcióról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a település sportfejlesztési
koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:
Csákvár Nagyközség Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az
abban rögzített irányelvekkel orientálja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az önkormányzat, az oktatási
intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítı tevékenységét.
A koncepció tartalmazza azokat a célkitőzéseket és a célkitőzésekhez tartozó azon feladatokat,
amelyeket az Önkormányzat – mindenkori költségvetése adta lehetıségének függvényében –
döntéseiben a testnevelés és a sport területén iránymutatónak tekint.
A koncepció egyik kiemelt célja, hogy a testnevelés és a sport területén mőködı szervezetek,
egyesületek számára tervezhetı környezet teremtıdjön településünkön.
A koncepció elismeri, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a
rekreáció fontos eszköze, a szabadidı eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport
jelentıs szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében, fizikai fejlesztésében, a jellem és
személyiség formálásában.
Helyzetértékelés
Ma minden társadalmi fórum elismeri a testnevelés és a sport fontosságát, az ifjúság
egészségmegırzésében és nevelésében betöltött szerepét, azonban minderre egyre szőkülı anyagi
források állnak rendelkezésre, az ágazat valamennyi szereplıje, így az Önkormányzat számára is.
A gyermekek edzettségi, egészségi állapota az utóbbi idıben tovább romlott, a rendszeresen
sportoló fiatalok száma, az iskolai testnevelés presztízsével együtt csökkent, míg a
mozgásszegény életmódot folytatók száma jelentıs növekedést mutat.
A lakosság szabadidısportjában, a rekreációs tevékenység keretében rendszeres testedzést
folytatók köre elsısorban gazdasági és társadalmi okokból szőkült, ugyanakkor megjelent egy
viszonylag szők réteg, amely felismerve a rendszeres sportolás jelentıségét, beépítette azt
mindennapi programjába és anyagilag is kész áldozni rá.
A testedzést, az egészséges életmód megvalósítását kiszolgáló helyi sportlétesítmények
(sportközpont, sportpályák), játszóterek, parkok száma Csákváron stagnál, a helyi sportközpont
állapota a rendszeres karbantartás eredményeképpen megfelelı.
A Tersztyánszky Ödön Sportközpont, mint megszőnt költségvetési szerv feladatainak teljes körő
ellátására 2010. július 1. napjától az önkormányzat által létrehozott Csákvári Kulturális és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 8083 Csákvár,
Vöröskapu. u. 14.) kötelezett.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata biztosítja a kitőzött sportkoncepciójának megvalósításához
szükséges feltételrendszert. Ennek keretében az alábbi feladatokat tőzi ki célul:
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Az
önkormányzat
folyamatos
feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a
mozgás-gazdag életmód iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében továbbra is fokozott
figyelmet kell fordítani az óvodai és az iskolai testnevelés, valamint sporttevékenység
személyi, tárgyi és létesítményi feltételei megteremtésére és fejlesztésére.
A szabadidısport, a gyermek és ifjúsági versenysport szervezése érdekében továbbra is
fenntartja a Tersztyánszky Ödön Sportközpontot.
Az önkormányzat a Csákváron mőködı sportegyesületek, klubok mőködési feltételeit az
önkormányzati sportlétesítmények kedvezményes díjú használatba adásával támogatja.

Jelenleg a Tersztyánszky Ödön Sportközpont kihasználtsága az iskolai tanév alatt megközelíti a
100 %-ot. Délelıtt a helyi általános iskola tartja testnevelési óráit, délután pedig a sportközpont
területén mőködı Csákvár Torna Klub különbözı szakosztályai (labdarúgás, tollaslabda,
asztalitenisz, kézilabda, íjászat, lovaglás) vesznek részt rendszeres edzéseken. A fennmaradó
idıben a helyi önszervezıdı közösségek ( pl.: asszonytorna, gerinctorna, nıi foci, gyaloglás)
használják a létesítményt. Az iskolai szünetek idıszakában azonban jelentıs mértékben csökken a
kihasználtság, fıként a hétköznapokon.
A sportintézmény központi épületében jelenleg nincs kellı számú öltözı, illetve mellékhelyiség.
Emiatt nem megoldottak akár az utánpótlás, akár más rendezvényeken részt vevık, sportolni
vágyók átöltözési és tisztálkodási lehetıségei. A sportcsarnok mellett lévı alagsori kiszolgáló
épületben lévı korszerőtlen öltözık és mellékhelyiségek miatt az edzıtáborok nem kerültek
megszervezésre, azonban a kiszolgáló épület felújítását követıen helyet adhatna a
sportlétesítmény az egész országból érkezı sportegyesületi csapatoknak, azáltal a kihasználtsági
arány javulna.
Csákvár Nagyközség Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepciója (2011-2014)
1.) A sport- és a testnevelés területeinek támogatása
Alapvetı feladatként jelentkezik a sport- és testnevelés az alábbi területeinek Önkormányzat általi
elınyben részesülése:
- gyermek- és ifjúsági tömegsport,
- szabadidısport,
- fogyatékossággal élık sportja,
- utánpótlás-nevelés,
- a versenysport feltételeinek támogatása
a) Gyermek- és ifjúsági tömegsport
Az iskolai sport magában foglalja az oktatási és nevelési intézmények tanulóinak testnevelési és
sporttevékenységét, a tanórai és a tanórán kívüli, iskolában végzett sporttevékenységet éppúgy,
mint az iskolán kívüli keretekben végzett testgyakorlást, testedzést és játékokat, túrákat,
táborokat, mozgásos alkalmakat. Fontos a tanulók egészségének megırzése, biológiai fejlıdésük
elısegítése, ennek részeként sportos életmódra, rendszeres fizikai aktivitásra nevelésük, továbbá a
rendszeres sportolás és versenyzés iránti igényük felkeltése. A Tersztyánszky Ödön
Sportközpontban térítésmentesen biztosított az óvodás gyermekek és az általános iskolás diákok
számára a mindennapos testmozgás lehetısége.
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b) Szabadidısport
A szabadidısport területén gondoskodni kell a nagyközség lakossága egészséges életfeltételeinek
biztosításáról, a közösségi tulajdon adta lehetıségek minél hatékonyabb kihasználásáról. Ehhez
kapcsolódóan lehetıvé kell tenni az önkormányzati tulajdonban lévı sportlétesítmény, iskolai
tornaterem, sportudvarok lakosság számára történı hétvégi, tanítási szünidei minél szélesebb
körben történı igénybevételét.
Az önszervezıdı közösségek (pl. Csákvári Természetjáró Egyesület) tevékenységét az
önkormányzat anyagi lehetıségeihez mérten - pályáztatás keretében – támogatja.
c) Fogyatékossággal élık sportja
Külön figyelmet kell fordítani a fogyatékosok sportprogramjainak, sporteseményeinek
szervezésére. A Csákvári Torna Klub is fokozott figyelmet szentel a fogyatékosok helyi
sportéletbe történı bevonására. Az önkormányzat célul tőzi ki sportlétesítmény további akadálymentesítését.
d) Utánpótlás-nevelés
Az utánpótlás–nevelés szempontjai között kell szerepelnie annak a célkitőzésnek, hogy
eszközrendszerével kiválassza a legtehetségesebbeket és eljuttassa ıket az élsport, versenysport
területére, a kevésbé tehetségeseknek pedig késztetést adjon az egész életen át tartó sportos,
egészséges életmód folytatására.
Az utánpótlás-nevelés egyik legfontosabb része a helyi sportegyesületek és a közoktatási
intézmények (testnevelı tanárok) közötti megfelelı kommunikáció és összehangoltság.
e) A versenysport feltételeinek biztosítása
A versenysport területén az önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a következı szervezetek
feladatellátását:
- Csákvári Torna Klub
- Zen Bu Kan Kempo Egyesület
2) Sportvagyon
Az Önkormányzat felelıs a tulajdonában lévı sportvagyon mőködtetéséért, fejlesztéséért.
Korszerő létesítményháttér nélkül ma nem lehetséges sikeres versenysport, de nélküle az
egészségmegırzést biztosító szabadidısport sem éri el célját.
Ennek érdekében elsıdleges feladat a Tersztyánszky Ödön Sportközpont mőködtetése, amely a
gyermek – és ifjúsági tömegsport és a lakossági igények kielégítésén túl jelentıs sportturisztikai
vonzerıt jelenthet településünknek.
3) Kapcsolatok
A sport különbözı területei közötti – úgy mint az iskolai testnevelés, diáksport, szabadidısport és
a versenysport, illetve az e területen dolgozó sportvezetık – kapcsolatok javítása érdekében
szükséges az illetékes szervezetek hatékonyabb bevonása, a feltételek javítása.

49
Minél hatékonyabban ki kell használni a testvérvárosi kapcsolatokban a sport területén
rejlı lehetıségeket (csereprogramok, sportszakmai konzultációk, stb.).
Elı kell segíteni az iskoláskorú sportolók helyi sportegyesületekbe történı folyamatos irányítását,
valamint a tehetséges helybeli sportolók nagyobb (városi) sportegyesületekhez történı
orientálását.
4) Célok
Az oktatási intézmények vezetıit ösztönözni kell a meglévı sportcélú kapacitások, zöldterületek
maximális kihasználására, különös tekintettel a pihenı- és munkaszüneti napok, valamint az
iskolai szünidık tekintetében.
Elınyben kell részesíteni:
a sportinfrastruktúra fejlesztését, ennek keretében:
a sportcsarnok mellett lévı alagsori kiszolgáló épület (öltözık, vizesblokkok) felújítását
pályázati lehetıségeket kihasználva, mely által több település kiszolgálására, több
sportág befogadására alkalmassá válik a sportintézmény
-

a sportélet színesítését, szabadidısport bıvítését
a csákvári és a környékbeli települések lakosainak sportéletbe való minél nagyobb
számban történı bevonását.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Határozathozatal után a Sportközpont kiszolgáló épületének felújítására, akadálymentesítésére
benyújtandó pályázattal kapcsolatos határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
125/2011.(III.31) határozata
Sportközpont kiszolgáló épületének felújításáról, akadálymentesítésérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az “önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl” szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján pályázatot
nyújt be az önkormányzat tulajdonában lévı Tersztyánszky Ödön Sportközpont Csákvár,
Vöröskapu u. 14. szám alatti épületének felújítására és akadálymentesítésére.
A fejlesztés bekerülési értéke:

24.855.242,- Ft

A pályázat keretében igényelt támogatás:

19.884.192,- Ft

Önkormányzati önerı összege:

4.971.050.- Ft

Képviselı-testület a pályázasti önerıt a Csákvári Torna Klubbal kötött Együttmőködési
Megállapodás alapján támogatásértékő fejlesztési bevétel terhére biztosítja.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata az alábbiakban határozza meg a sporttal kapcsolatos
feladatait, kötelezettségeit a sportkoncepcióval összhangban:
- Az önkormányzat folyamatos feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a mozgás-gazdag
életmód iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében továbbra is fokozott figyelmet kell
fordítani az óvodai és az iskolai testnevelés, valamint sporttevékenység személyi, tárgyi és
létesítményi feltételei megteremtésére és fejlesztésére.
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A szabadidısport, a gyermek és ifjúsági
versenysport szervezése érdekében
továbbra is fenntartja a Tersztyánszky Ödön Sportközpontot, mőködtetését a Csákvári
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft látja el.
Az önkormányzat a Sportközpontban térítésmentesen biztosítja az óvodás gyermekek és
az általános iskolai tanulók számára a mindennapos testmozgás lehetıségét.
Az önkormányzat a Csákváron mőködı sportegyesületek, klubok mőködési feltételeit az
önkormányzati sportlétesítmények kedvezményes díjú használatba adásával támogatja.
Különös figyelmet kell fordítani a fogyatékosok helyi sportéletbe történı bevonására,
sportprogramjaik, sporteseményeik szervezésére.
Minél hatékonyabban ki kell használni a testvérvárosi kapcsolatokban a sportterületén
rejlı lehetıségeket (csereprogramok, sportszakmai konzultációk stb.)

A sportközpont infrastrukturális hiányosságai:
A sportintézmény központi épületében jelenleg nincs kellı számú öltözı, illetve mellékhelyiség.
Emiatt nem megoldottak akár az utánpótlás, akár más rendezvényeken részt vevık, sportolni
vágyók átöltözési és tisztálkodási lehetıségei. A sportcsarnok mellett lévı alagsori kiszolgáló
épületben lévı korszerőtlen öltözık és mellékhelyiségek nem adnak lehetıséget edzıtáborok
megszervezésre. A kiszolgáló épület felújítását követıen a sportlétesítmény helyet adhatna az
egész országból érkezı sportegyesületi csapatoknak, melynek következtében a kihasználtsági
arány javulna.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésébıl sportcélokra (sportközpont
mőködtetésére, sportegyesületek támogatására, általános iskolai tanulók testnevelés órára a
sportközpontba történı szállítására stb.) 17.026.000.- Ft.-ot biztosít.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
19/6.Inventoris Kft. ajánlatának megvitatása
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrx polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság és 4 igen szavazattal javasolja az
elıterjesztés levételét a napirendek közül, mert nem tartja aktuálisnak.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
126/2011.(III.31) határozata
az Inventoris Kft ajánlata napirendrıl történı levételérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Inventoris Kft (6721 Szeged,
Madách u. 13.)önkormányzati mőködés átláthatóbbá tételére irányuló ajánlatával kapcsolatos
döntést nem tartja aktuálisnak, ezért leveszi a napirendrıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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19/7. Czédulás István kérelmének megvitatása
(Kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolja, hogy Czédulás István bioméhész
vegye fel a kapcsolatot a falugazdásszal, a helyi méhész szakcsoporttal, a PRO-VÉRTES
Közalapítvánnyal és tájékozódjon a konkrét lehetıségekrıl.
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
127/2011.(III.31) határozata
Czédulás István bioméhész kérelmérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Czédulás István (1113 Budapest,
Tornavár u. 12.) bioméhészet kialakítására vonatkozó kérelmét megismerte.
Felhívja kérelmezı figyelmét, hogy vegye fel a kapcsolatot Szıllısi Pál falugazdásszal, Lovasi
Attila helyi méhésszel, Viszló Leventével a PRO-VÉRTES Közalapítvány elnökével és tılük
tájékozódjon a levelében felvetett kérdésekrıl.
Határidı:azonnal
Felelıs: polgármester
- Puebla Kft-vel kötendı szerzıdés megtárgyalása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság az aktuális ügyek keretében tárgyalt a Puebla Kft-vel kötendı
szerzıdésrıl és 4 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy bízza meg a
polgármestert a szerzıdés aláírására azzal a kikötéssel, hogy a szerzıdésben legyen módosítva a
fizetési feltétel úgy, hogy az utalványok ellenértékét a szállítás napján kell utalni, és az átutalásról
szóló igazolást a futárnak kell átadni.
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
128/2011.(III.31) határozata
a Puebla Kft-vel kötendı szerzıdésrıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendeli a Puebla Kft (1134.
Budapest, Kassák Lajus u. 72., I/6) által kibocsátott utalványok szolgáltatását, leszállítását az
alábbi szerzıdésben foglaltak szerint:
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„Szerzıdés
Általános szerzıdési feltételek
Szerzıdı felek jelen Szerzıdés és a hozzá tartozó Megrendelılapok aláírásával kijelentik, hogy
ezáltal közöttük határozatlan idejő szerzıdés jön létre,
amely létrejött egyrészrıl:
cégnév:
székhely/levelezési cím:
központi iroda:
képviselı:
tel./fax szám:
adószám:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
mint szállító,
másrészrıl:
cégnév:
székhely/levelezési cím:
központi iroda:
képviselı:
tel./fax szám:
adószám:
bankszámlaszám:

PUEBLA Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 72., I/6.
1134 Budapest, Angyalföldi u 5/b.
Sólyom Sándor ügyvezetı
06.1.696-0405/06.1.696-0406
13530600-2-41
01-09-860089
12020854-01132622-00100006

Polgármesteri Hivatal Csákvár
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
Farkas-Bozsik Annamária
06.20/395-1917
15361514-2-07
12023008-00156965-00100009

A továbbiakban mint Megrendelı megerısíti, hogy jelen Szerzıdés tartalmát áttanulmányozta,
értelmezte, és megértette és mint szerzıdéses akaratával mindenben megegyezıt írta alá.
Egyidejőleg Megrendelı tudomásul veszik, hogy további megrendeléseit a Szerzıdés Mellékletét
képezı Megrendelılapokon tudja leadni, azokon, illetve jelen Szerzıdésben foglaltakon
egyoldalúan nem változtathat. A Puebla Tanácsadó Kft. egyetértésével feltüntetett esetleges
változások pedig nem jelentik a Felek között létrejött Szerzıdés egyéb rendelkezéseinek
módosítását, azok továbbra is változatlanul hatályban maradnak.
1. Megrendelés tárgya
A Puebla Tanácsadó Kft által kibocsátott, a Megrendelılapon meghatározott utalványok
szolgáltatása, leszállítása/átadása Megrendelı részére.
2./ A Puebla Tanácsadó Kft. jogai és kötelezettségei
2.1. Puebla Tanácsadó Kft. vállalja a megrendelt utalványok szállítását/átadását a Megrendelı
által kért címletekben és módon, a megjelölt címre és határidıre, amennyiben a számla szerinti
végösszeg kifizetése a 3.2. pont szerint megtörtént.
2.2. Puebla Tanácsadó Kft. vállalja, hogy az utalványokon feltünteti a mindenkori törvényes
tartalmi és formai követelményeket, amelyek a forgalmazáshoz és a felhasználáshoz szükségesek.
2.3. Az utalványok Megrendelınek való átadásáig az elvesztésbıl, megsemmisülésbıl, sérülésbıl
eredı károkért Puebla Tanácsadó Kft-t, ezt követıen Megrendelıt terheli minden anyagi
felelısség.
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2.4. Puebla Tanácsadó Kft. az utalványok beváltóhelyi hálózatáról folyamatosan tájékoztatja
Megrendelıt.
2.5. Amennyiben Puebla Tanácsadó Kft. a számlája kiegyenlítése után a 2.1. pontban vállalt
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az aktuális megrendelésre átutalt összeget
Megrendelınek visszafizeti, vagy közös megegyezés esetén utólagosan kiszállítja az
utalványokat.
2.6. Puebla Tanácsadó Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. Ha Puebla Tanácsadó Kft. élni kíván
ezzel a jogával, akkor kötelessége errıl Megrendelıt írásban tájékoztatni az árváltozást
megelızıen hét nappal.
3. A Megrendelı jogai és kötelezettségei.
3.1. Megrendelı vállalja, hogy a cégszerően aláírt és lepecsételt Megrendelı lapokat a kért
szállítási/átvételi határidı elıtt 5 munkanappal elküldi Puebla Tanácsadó Kft. részére.
3.2. Megrendelı vállalja, hogy a megrendelés teljes ellenértékét a szállítást és az átvételt
követıen utalja a Puebla Tanácsadó Kft. által megadott 12020845-01132622-00100006 számú
bankszámlájára.
3.3. Megrendelı tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszavonása esetén, az utalványok
értékének 5,85 %+ÁFA, de minimum 5.000.- Ft+ÁFA megilleti Puebla Tanácsadó Kft-t, melyrıl
természetesen számlát állít ki Megrendelı részére.
3.4. Megrendelı adataiban bekövetkezı, a megrendelést érintı minden változásról köteles Puebla
Tanácsadó Kft-t fax üzenetben, vagy postai levélben értesíteni. Ezen kötelezettség
elmulasztásából eredı esetleges károkért Puebla Tanácsadó Kft-t nem terheli felelısség.
3.5 Megrendelı tudomásul veszi, hogy jelen Szerzıdés Mellékletét képezı Megrendelılapokat
kizárólag Puebla Tanácsadó Kft. módosíthatja, mely egyben megfelel a Szerzıdés módosításának
is.
3.6. Megrendelı tudomásul veszi, hogy a megrendelés beérkezése után kért bármilyen változtatás,
módosítás költsége Megrendelıt terheli.
3.7. A Megrendelılapok hibás, vagy hiányos kitöltésébıl eredı, valamint a Megrendelı
késedelmes fizetésébıl eredı késedelemért és/vagy egyéb károkért kivéve, ha Puebla Tanácsadó
Kft. a kárt szándékosan okozta, vagy súlyosan gondatlanul járt el, a felelısség kizárólag
Megrendelıt terheli.
3.8. Megrendelı alkalmazottainak az utalványokat érintı
rendelkezéseirıl történı tájékoztatása Megrendelı kötelezettsége.

hatályos

adójogszabályok

3.9. Az utalványok a rajtuk feltüntetett érvényességi idı lejáratáig használhatók fel.
3.10. Megrendelınek jogában áll a sérült, illetve az érvényességi idı lejárta után 1 hónapon belül
a lejárt utalványokat visszajuttatni Puebla Tanácsadó Kft-hez, és kérni annak kicserélését,
vállalva ezzel az utalványok kicserélésének díját, mely az utalvány értékének 5,83 %+ÁFA , de
minimum 5.000.- Ft+ÁFA, mely a Puebla Tanácsadó Kft-t megilleti.
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4./ A szolgáltatás ellenértéke
A megrendelt utalványokat 6 % kedvezménnyel, tehát a névérték 94 %-áért biztosítjuk. Ez a
Puebla Tanácsadó Kft. felé teljesítendı összeg. Ebben az esetben az utalványok kezelési költsége
0 %+ÁFA.
5./ Záró rendelkezések
Jelen Szerzıdés aláírásával a Felek között bármilyen korábbi jelen Szerzıdéstıl eltérı
kommunikáció, egyetértés, megállapodás, szerzıdés hatályát veszti, jelen Szerzıdés a Felek
közötti teljes megállapodás. jelen Szerzıdés kizárólag írásban módosítható, vagy szőntethetı
meg. Jelen Szerzıdést egyoldalúan bármelyik fél kizárólag 90 Í(kilencven) napos felmondással
jogosult megszüntetni. A felmondási idı a felmondás igazolt kézhezvételét követı napon
kezdıdik. Jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.
Bármely vita eldöntésére, amely jelen Szerzıdésbıl, vagy azzal összefüggésben, így különösen
annak megszegésével, megszőntetésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Felek alávetik magukat hatáskörtıl függıen a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy
a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Csákvár, 2011. április 1.

Sólyom Sándor
ügyvezetı igazgató
szállító

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
megrendelı”

Felhatalmazza a polgármestert a fenti szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

- Község felvirágozása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:.
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság, amely 3 igen szavazattal 1
tartózkodással javasolja a Képviselı-testületnek, hogy 500.000.- Ft-ot különítsen el arra a célra,
hogy a tavasz folyamán a község központjában lévı villanyoszlopok fel legyenek virágozva,
valamit 2db virág gúlára kérjenek árajánlatot. A Településfejlesztési Bizottság elnöke tárgyaljon
helyi vállalkozókkal, annak érdekében, hogy járuljanak hozzá a község szépítéséhez.
Javasolja, hogy helyi vállalkozókkal is tárgyaljanak a virágtartók és a virággúla esetleges
elkészítése érdekében. A maga részérıl úgy véli, hogy az 500.00.- Ft-ot erre a célra sok, mert az
önkormányzat a 2011. évi költségvetésébıl nem tud biztosítani ennyi összeget, mert nincs rá
fedezet, azonban 300.000 Ft odaítélésére lehetıséget lát.
Csillag Tibor képviselı:
A település központjának szépítésére terveket készített. A virágtartó és a virágok bekerülései
költsége az elızetes számítások szerint 500.000 Ft lenne. Kéri a testületet, hogy ezt az összeget
biztosítsa. Fontosnak tartja a mielıbbi döntést annak érdekében, hogy a virágosítás rövid idın
belül a községszépítı napra megvalósulhasson. Kéri, hogy minimum 400.000.- Ft-ot biztosítson a
testület a megjelölt célra.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szavazásra bocsátotta a 400.00.- Ft biztosítására irányuló javaslatot.
A képviselı-testület -3 igen szavazattal 4 nem szavazattal elutasította a 400.000.- Ft biztosítására
irányuló javaslatot.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
129/2011.(III.31) határozata
község közterületének virágosítására irányuló 400 e Ft kérelem elutasításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a község központjában lévı
villanyoszlopokra virágtartók és virággúla beszerzésére, virággal történı díszítésére irányuló
400.000.- Ft összeg biztosításáról szóló javaslatot elutasította.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Ezt követıen szavazásra bocsátotta a 300.000.- Ft.-os javaslatot.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
130/2011.(III.31) határozata
község közterületének virágosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a község központjában lévı
villanyoszlopokra virágtartók, és 2 db virággúla beszerzésére, virággal történı díszítésére a 2011.
évi költségvetésének általános tartaléka terhére 300.000.- Ft.-ot biztosít.
Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás /Tatabánya, Fı tér 6.)
kéri a „Földhasználati szerzıdés” megkötését az önkormányzat tulajdonában lévı csákvári 738
hrsz.-ú 3878 m2 alapterülető ingatlanra vonatkozóan, amely a Széchenyi u. 8 szám alatt
található. A Társulás teljes egészében kéri használatba a területet. Javasolja a képviselıtestületnek, hogy a használatot csak az udvar hátsó részének vonatkozásában engedélyezze,
hiszen a könyvtár és más kiszolgáló épületek is a megadott hrsz.-ú ingatlanon vannak elhelyezve.
Az udvar elsı részét a könyvtár részére kell biztosítani, ezen csak áthaladhatnak a jármővek. Az
udvar hátsó részére kössön az önkormányzat földhasználati szerzıdést.
A kiküldött földhasználati szerzıdés földhivatali bejegyzésére az épület megépítését követıen
kerülhet sor, ezért jelen esetben csak elıszerzıdésrıl lehet döntést hozni.
Javasolja a képviselı-testületnek., hogy az elıszerzıdés tervezetének elıkészítésével bízzák meg,
melynek tárgyalását az áprilisi ülésen tőzzék napirendre.
Csillag Tibor képviselı:
Kérje a képviselı-testület, hogy a szilárd burkolatú belsı utat a közút csatlakozásig építse ki a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja, hogy a képviselı-testület a szerzıdéstervezettel kapcsolatban ne hozzanak döntést. Az elıszerzıdésben pedig mhat 1. a. pontjában
foglaltakat úgy módosítsa, hogy csak a Hulladékudvart, (létesítmény területét) mely 211,38 m2
adja használatba. Javaslatként hangzott el, hogy szilárd burkolatú belsı utat a közút
csatlakozásáig építse ki a használatba vevı. Ezekkel a módosításokkal javasolja a szerzıdés
megkötését.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
131/2011.(III.31) határozata
földhasználati szerzıdésrıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete, valamint a Duna Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejövı, Csákvár, belterület
738 hrsz.-ú Csákvár, Széchenyi u. 8 szám alatt található önkormányzati ingatlanból 211,38 m2
használatba adásáról szóló elıszerzıdés tervezetének elkészítésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidı:
Felelıs:

2011. április 28.
polgármester

- Régi iskolai lap-topok miatt szükségessé váló komolyabb riasztórendszer
kialakításáról
(Elıterjesztés, árajánlatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az iskola igazgatójának kérelmét az ülés elıtt valamennyi képviselı-testületi tag megkapta.
Úgy véli, támogatandó az igazgató asszony kérése.
A három ajánlat közül javasolja a riasztórendszer villamos kivitelezési munkálataira érkezett
ajánlatok közül a 306.250.- Ft burttó összegő árajánlatot javasolja elfogadásra.
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:
Az önkormányzat költségvetésében szerepel 350.000.- Ft keret biztosítása a riasztó rendszerre
illetve a régi iskola udvara é s a szolgálati lakások közötti kerítés megépítésére. Mivel az
árajánlatokból kiderül, hogy ebbıl az összegbıl nem fedezhetı mindkét feladat, javasolja, hogy
csak a riasztórendszer kiépítésével foglalkozzanak, a kerítés megépítését saját munkaerı
bevonásával meg tudja oldani.
Csillag Tibor képviselı:
Védıhálótól a belsı kerítést egy munkafázisban elkészíthetı.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kéri, hogy a kerítés építésérıl külön határozzanak, szavazásra bocsátotta a 306.000.- Ft bruttó
összegő ajánlatot, mely a riasztórendszer kiépítésére vonatkozik.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
132/2011.(III.31) határozata
a régi iskola épületben riasztó rendszer kiépítésérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvár, Szent István u. 3-5 szám
alatti iskolai épületek riasztórendszerének villamos kivitelezési munkálataival az UNIMAL PRO
KFT-t (8083 Csákvár, Kenderesi u. 10.) bízza meg a bruttó 306.250.- Ft árajánlatát elfogadva.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kivitelezıtıl a munka elvégzését rendelje meg, a
megbízási szerzıdés tartalmazza a konkrét mőszaki paramétereket.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: polgármester, jegyzı
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a régi iskolai kerítés megépítésére kérjenek árajánlatot
és a Területfejlesztési Bizottság tegyen konkrét megvalósíthatósági javaslatot a képviselıtestület ülésére a forrás megjelölésével.
Lönhárd Vilmosné igazgató:
A kerítés megépítésének fedezetére lehetıséget lát a be nem tervezett tornatermi bérleti díjakból,
ami számításai szerint ez évben 100.000.- Ft-ot jelent a nyár végéig.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mivel több hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
133/2011.(III.31) határozata
a régi iskola melletti kerítés megépítésérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülte felkéri a Településfejlesztési
Bizottságot, hogy a régi iskolai futballpálya melletti kerítés megépítésére kért árajánlatokból
tegyen javaslatot a következı testületi ülésre a megvalósításra a forrás megjelölésével. .
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Településfejlesztési Bizottság elnöke
Faddi Péterné intézményvezetı:
A képviselı-testület egy korábbi döntése értelmében az intézményeknél megüresedett álláshelyek
betöltésére kérelmet kell benyújtani. Elmondta, hogy a „Mese-Vár” Óvodában 3 fı kíván élni a
kedvezményes nyugdíjazás lehetıségével. A határozatokat már megkapták, jogosultak a nyugdíj
igénybevételére. A megüresedı dajka álláshelyek betöltése jogszabályi elıírás szerint szükséges.
Két dajka az Ady utcai óvodából április 15-tıl., egy fı pedig a Szabadság téri óvodából a nevelési
év végén május, júniusban menne nyugdíjba.
Kéri a képviselı-testületet, hogy a megüresedı álláshelyek betöltését engedélyezze.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az intézmény mőködési engedélyt veszélyeztetné, ha a dajka álláshelyek nem lennének betöltve,
ezért kérte a képviselı-testületet, hogy az intézményvezetı jogos igényét vegye figyelembe és
engedélyezze a megüresedı álláshelyek betöltését.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
134/2011.(III.31) határozata
a „Mese Vár” Óvodában megüresedı álláshelyek betöltésérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a fenntartásában mőködı „MeseVár” Óvodában megüresedı 3 dajka álláshely betöltését engedélyezi.
Felhívja az intézményvezetıt, hogy a képviselı-testület döntésének megfelelıen az álláshelyek
betöltése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

2011. április 15, illetve június 30.
Faddi Péterné Intézményvezetı

Több tárgy nem lévén a polgármester az aktív részvételt megköszönte és a nyilvános testületi
ülést 18.30 órakor berekesztette.

-kmf–

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Jankyné Kıvári Csilla
jegyzıkönyv hitelesítı

Tóth Jánosné
jegyzı

Setét Vilmos
jegyzıkönyv hitelesítı

