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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. május 26-án megtartott  nyilvános  ülésérıl 
 
 
Rendeletek:  
12/2011. (VI.1.) a közterület-használat egyes kérdéseirıl 
13/2011. (VI.1.) az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk  
  rendjérıl 
14/2011. (VI.1.) az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról 
15/2011. (VI.1.)  az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.  
                            (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
16/2011. (VI.1.)  a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2011.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Határozatok:  
170/2011. (V.26.) a 2011/2012  tanévben osztályok indításáról  
171/2011. (V.26.) a két ülés között végzett munkáról 
172/2011. (V.26.) az állattartás helyi  szabályozásáról  
173/2011. (V.26.) a Magyar Piac Szövetkezethez való csatlakozás napirend elnapolásáról  
174/2011. (V.26.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásának átfogó értékelésérıl 
175/2011. (V.26.) a 2010. évi építéshatósági munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 
176/2011. (V.26.) az Esterházy Iskola Intézményi Minıségirányítási Programjának felülvizsgálatáról  
177/2011. (V.26.) a Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány tevékenységi körének bıvítésérıl  
178/2011. (V.26.) a Gondozási Központ és Idısek Otthona energetikai korszerősítésérıl 
179/2011. (V.26.) ajánlat kérés a Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását végzı nyomda választásához 
180/2011. (V.26.) az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
181/2011. (V.26.) a mezııri szolgálat bevezetésének lehetıségérıl 
182/2011. (V.26.) a Csákvár Torna Klubbal történı támogatási megállapodás megkötésérıl 
183/2011. (V.26.) a közlekedési táblák felülvizsgálatáról 
184/2011. (V. 26.) a Móric-majori út felújításáról  
185/2011. (V. 26.) a régi iskola drótkerítésének felújításáról  
186/2011. (V.26.) a Csákvári Nagyközségi Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel történı együttmőködési megállapodás   
                              megkötésérıl 
187/2011. (V.26.) a Csákvári Polgárırséggel történı együttmőködési  megállapodás megkötésérıl  
188/2011. (V.26.) az ügyvédi közremőködésre irányuló megbízásról 
189/2011. (V.26.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata honlapjának tartalmi felülvizsgálatáról 
190/2011. (V.26.) a Polgármesteri Hivatal számítógépparkjának és szoftverállományának felmérésérıl  
191/2011. (V.26.) a Polgármesteri Hivatal telefonkönyvben való kiemelt megjelentetésérıl 
192/2011. (V.26.) kıburkolat készítı üzem beindításáról 
193/2011. (V.26.) Móricz Zs. és Arany J. u. találkozásánál lévı önkormányzati terület használatáról  
194/2011. (V.26.) a községbe érkezık számára készítendı útmutatókról 
195/2011. (V.26.) Bodmér község fennállásának 700. évfordulója alkalmából történı köszöntésérıl 
196/2011. (V.26.) polgármester részére kötelezıen kifizetendı végkielégítésre vonatkozó tartalék képzésrıl 
197/2011. (V.26.) a Status Capital tanácsadói ajánlatáról 
198/2011. (V.26.) a Csákvár, 2442., illetve 2329/2 hrsz-ú legelı Pálinkás Károly részére történı bérbeadásáról 
199/2011. (V.26.) az Esterházy Móric köz Vajda János utca felıli bejáratának áttételérıl és az út nyomvonalának  
                              megváltoztatásáról. 
200/2011. (V.26.) TÖOSZ tagság létesítésérıl  
201/2011. (V.26.) Ólomkatona szobor elhelyezésérıl  
202/2011. (V.26.) a községi címer használatának engedélyezésérıl 
203/2011. (V.26.) tőzoltó torony állagának felülvizsgálatáról,  
204/2011. (V.26.) elektromos fazekas korong használatba adásáról  
205/2011. (V. 26.) a Mese-Vár Óvoda gánti tagóvodájában egységes óvoda-bölcsıde csoport létrehozása 
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J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott 
nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix   polgármester 
    dr. Nagy István    alpolgármester 
    Bokodi Szabolcs   képviselı 
    Csillag Tibor    képviselı 
    Jankyné Kıvári Csilla   képviselı 
    Setét Vilmos    képviselı 
    dr. Szeredi Péter   képviselı 
 
Távol:     Mészáros Tamás   alpolgármester 
    Dornyiné Eigner Ágnes   képviselı 
 
Meghívottak:    Tóth Jánosné     jegyzı  
    Lönhárd Vilmosné    iskola igazgató 
    Faddi Péterné     óvoda vezetı  
    Mészárosné Ágoston Ildikó  könyvtár igazgató 
 
Lakosság részérıl:  10 fı 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Köszöntötte a nyilvános ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat és az ülésen jelenlévı 
meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 fıs képviselı-testületbıl 7  fı 
képviselı-testületi tag jelen van.   
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Kérte a képviselı-testület tagjait, 
hogy a napirendi pontok sorrendjének módosításával, valamint az aktuális ügyek keretében új 
napirendi pont felvételével értsenek egyet az alábbiak szerint:  
Az elsı napirendi pontként a 11./ Osztályok indítása a 2011/2012 tanévben, majd a 2./ napirendi 
pontként a Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a  lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról, 3./ napirendi pontként az meghívóban 4./ napirendi pontban szereplı Állattartás  helyi 
szabályozásáról szóló rendeletrıl napirendet, valamint a 4./ napirendi pontként a meghívóban 21. 
számmal jelölt,  a Magyar Piac Szövetkezethez való csatlakozási lehetıségrıl szóló elıterjesztést 
tárgyalja meg a képviselı-testület. A többi napirendi pont sorszáma a változásnak megfelelıen 
átszámozódik.  
Új napirendi pontként az Aktuális ügyek közé javasolja felvenni:   
28/7. TÖOSZ tagság létesítése 
28/8. Malac-hegyi út rendezésének ügye 
28/9. Ólomkatona megépítésérıl 
28/10. Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület kérelme 
28/11. Gánt község Önkormányzata kérelme egységes óvoda-bölcsıde csoport létrehozásáról  
 
Megkérdezte, hogy a javasoltakon felül van- e még valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? 
Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el.  
Jegyzıkönyv hitelesítınek Setét Vilmos és dr. Szeredi Péter képviselı-testületi tagokat javasolta.  
 
Kérte a képviselı-testületet, hogy a  meghívóban kiadott napirendi pontokat a kiegészítésekkel, 
valamint a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot fogadja el. 
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A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban 
kiadott napirendi pontokat elfogadta. Jegyzıkönyv hitelesítınek Setét Vilmos  és dr. Szeredi 
Péter képviselı-testületi tagokat megválasztotta.  
 
Napirendi pontok:  
 
1./ Osztályok  indítása a 2011/2012 tanévben az Esterházy Iskolában 
      Elıterjesztı: iskola igazgató  
      Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága, Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
2./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
     Elıterjesztı: polgármester 
 
3./ Állattartás helyi szabályozásáról szóló rendeletrıl  
     Elıterjesztı: jegyzı  
     Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
4./ A Magyar Piac Szövetkezethez való csatlakozási lehetıségrıl 
      Elıterjesztı: polgármester  
      Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
5./ Közterület használatról szóló rendelet megvitatása  
     Elıterjesztı jegyzı  
     Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
6./ Önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásának rendjérıl szóló rendelet  
     megvitatása 
     Elıterjesztı: jegyzı 
     Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
7./ Ivóvíz és csatornaszolgáltatási díj felülvizsgálata 
     Elıterjesztı: jegyzı 
     Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
8./ Az önkormányzat és intézményei költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.18.) önkormányzati     
     rendelet módosítása 
     Elıterjesztı: polgármester 
     Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
9./ Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról  
     Elıterjesztı: jegyzı 
     Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága 
 
10./ Beszámoló a 2010. évi építéshatósági munkáról 
       Elıterjesztı: jegyzı  
       Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság 
 
10/1. Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  
          Elıterjesztı: jegyzı   
 
11./ Esterházy Iskola Intézményi Minıségirányítási Programjának felülvizsgálata  
       Elıterjesztı. iskola igazgató 
       Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága  
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12./ Csákvári  Iskola Tanulóiért Alapítvány  tevékenységi körének bıvítése 
       Elıterjesztı: iskola igazgató  
       Elızetesen véleményezi: Humán Erıforrások Bizottsága  
 
13./ Energetikai pályázati lehetıség a Gondozási Központ és Idısek Otthona vonatkozásában 
       Elıterjesztı: intézményvezetı 
       Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság   
 
14./ Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását végzı nyomda kiválasztásáról 
       Elıterjesztı: könyvtár igazgató  
       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
15./ Tájékoztató az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
       Elıterjesztı: jegyzı  
       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
16./ Tájékoztatás a mezııri szolgálat bevezetésének lehetıségérıl  
       Elıterjesztı: jegyzı 
       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
17./ Csákvári Torna Klub kérelme 
       Elıterjesztı. polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
18./ Közlekedési táblák felülvizsgálatáról  
       Elıterjesztı: polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  
 
19./ Móric-majori út felújítására, iskola kerítés építésére érkezett árajánlatokról  
       Elıterjesztı: polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
20./ Közfeladatot ellátó civil szervezetek támogatásáról  
       Elıterjesztı: polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
21./ Ügyvédi közremőködés árajánlatairól 
       Elıterjesztı: polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és  Jogi Bizottság  
 
22./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata honlapjának tartalmi felülvizsgálata   
       Elıterjesztı: polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
23./ A Polgármesteri Hivatal számítógépparkjának és szoftverállományának felmérése 
       Elıterjesztı: polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
24./ A Polgármesteri Hivatal telefonkönyvben való kiemelt megjelenési lehetıségérıl 
       Elıterjesztı: polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
25./ Kıburkolat készítési ajánlatról 
       Elıterjesztı: polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  
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26./ Csákvár, Móricz Zsigmond u. Arany János u. találkozásánál lévı közterület jelenlegi  
       használatával kapcsolatos panaszbejelentés 
       Elıterjesztı: polgármester 
       Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  
 
27./ Útmutatók készítése a községbe érkezık számára  
       Elıterjesztı: polgármester  
       Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  
 
28./ Aktuális ügyek 

28/1.  Bodmér  község köszöntése fennállásának 700. évfordulója alkalmából   
          Elıterjesztı: polgármester 
          Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  
28/2. Brókernet ajánlatának megvitatása  
          Elıterjesztı: polgármester 
          Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 
28/3. Status Capital ajánlatának megvitatása 
          Elıterjesztı: polgármester  
28/4. Pálinkás Károly kérelme  

Elıterjesztı: polgármester 
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság      

28/5.  Szóbeli tájékoztatás víz megtakarítási teszt bevezetésérıl a Gondozási Központ és Idısek  
         Otthonában 
         Elıterjesztı: polgármester 
         Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  
28/6. Szakács Zoltán kérelme  
         Elıterjesztı: polgármester 
         Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  
28/7. TÖOSZ tagság létesítése 
         Elıterjesztı: polgármester 
28/8. Malac-hegyi út rendezésének ügye 
         Elıterjesztı: polgármester 
28/9. Ólomkatona megépítésérıl 
         Elıterjesztı: polgármester 
28/10. Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület kérelme 
         Elıterjesztı: polgármester 
28/11. Gánt község Önkormányzata kérelme egységes óvoda-bölcsıde csoport létrehozásáról  
         Elıterjesztı: polgármester 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./  Osztályok indítása a 2011/2012 tanévben az Esterházy Iskolában 
      (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a Humán Erıforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi 
és Jogi Bizottság is tárgyalta a napirendet. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a 
képviselı-testületet a javaslatokról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı: 
A Humán Erıforrások Bizottsága 4 igen szavazattal támogatta, hogy a 2011/2012. tanévben az elsı 
évfolyamon  2 osztály, az   5. évfolyamon pedig 3 osztály induljon.  
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Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy jogszabály írja elı, hogy a sajátos nevelési igényő gyermekeket két 
fıként kell figyelembe venni a tanulócsoportok szervezésénél.  Az ötödik évfolyamon  60 tanuló lesz, 
ebbıl 5 fı a sajátos nevelési igényő tanuló, mindenképpen indokolt a csoportbontás.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek az elsı évfolyamon két osztály, az  
ötödik évfolyamon három tanulócsoport indítását. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Minél kisebb az osztálylétszám, annál nagyobb hangsúlyt lehet fektetni  a minıségi oktatásra. 
Véleménye szerint a kiscsoportos oktatás támogatandó a  csákvári iskolában.  
Az ülés elıtt néhány szülı megkereste, hogy a csoportbontás során vegyék figyelembe a kialakult 
közösségeket. Ezt a maga részérıl is támogatandónak tartja.  
 
Jankyné Kıvári Csilla képviselı: 
Amikor a korábbi években sor került osztályok összevonására, akkor  az igazgatónı a volt és a leendı 
osztályfınököket megkérdezte, kikérte a véleményüket. Figyelembe vették az osztályközösséggel 
kapcsolatban elmondottakat és annak megfelelıen  történt a csoportbontás.  A csoportbontás után 
semmiféle lelki sérülés nem érte a gyermekeket,  jó közösség kovácsolódott.  
  
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató: 
Amennyiben a szülık, illetve az osztályfınökök megkeresték volna a felvetett kéréssel, megbeszélték 
volna, de addig nem látta értelmét a tájékoztatásnak, amíg a képviselı-testület nem dönt arról, hogy 
engedélyezi- e az ötödik évfolyamon a három osztály indítását.   
Úgy gondolta, ha  engedélyezi a képviselı-testület az osztályok indítását, akkor fogja tájékoztatni az 
osztályfınököket, szülıket. Az iskola igazgatónak a joga és felelısége dönteni arról, hogy melyik 
gyermek melyik osztályba kerül.  Sajnálja, hogy a szülık által felvetett problémával nem keresték 
meg, emiatt kellemetlenül érzi magát, hiszen úgy véli, hogy a döntést nem elızhette meg a 
tájékoztatás.   
 
Huberné Oszkó Mónika szülı: 
Elsı gyermeke lesz felsı tagozatos és mindjárt osztálybontásra is sor kerül. Nem tudta, hogy mi a 
szokás, nem szerette volna megkerülni az igazgató asszonyt. Azért van ı is jelen az ülésen, mert a 
testületnek szerette volna elmondani, hogy  a kialakult osztályközösségeket a csoportbontás során 
vegyék figyelembe.  
 
Keszi Éva szülı: 
A jelenlévı szülık nem a csoportbontás ellen vannak, hanem azt szeretnék a testület elıtt elmondani, 
hogy az osztályfınökök véleményét vegyék figyelembe a csoportbontás során, különös tekintettel a 
gyermekek között kialakult kapcsolatokra. Ne bontsák meg a kialakult közösségeket, azok egy 
osztályközösségben maradhassanak. Nem szerették volna megkerülni az Igazgató Asszonyt, de 
tanácstalanok voltak, ezért gondolták, hogy részt vesznek a testületi ülésen, ahol a csoportbontással 
kapcsolatosan döntést hoz a képviselı-testület.    
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   
Támogatandónak tartja a szülık kérését. Kérte, hogy az osztályfınökök bevonásával az igazgató 
asszony támogassa a kezdeményezést, kérést. A képviselı-testület is arra törekszik, hogy a 
gyermekeknek jó legyen. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
Javasolja, hogy az osztályfınökök egyeztetésével történjen meg a csoportbontás. Kérte a polgármester 
asszonyt, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen vezesse az ülést, 
vegye figyelembe, hogy az SZMSZ nem ad lehetıséget arra, hogy az ülésen jelenlévı érdeklıdık  szót 
kapjanak.    
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   
A napirendi vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a bizottsági javaslatokat.  
 
A képviselı-testület 7(hét) „ igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
170/2011. (V.26.)  határozata 

a 2011/2012  tanévben osztályok indításáról  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011/12-es tanévre a Gróf Esterházy 
Móric Általános Iskolában – figyelembe véve a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. 
számú mellékletében foglalt létszámhatárokat - engedélyezi két elsı osztály és az ötödik évfolyamon 
három osztály indítását. 
 
Határidı: 2011. szeptember 1. 
Felelıs:   iskola igazgatója 
 
Jankyné Kıvári Csilla eltávozott az ülésrıl. 
 
2./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejő határozatok  
     végrehajtásáról  
      (Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)  

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Május 1-én anyák napi ünnepség volt, melynek keretében  Csányi László karnagyról  megemlékeztek 
az ünnepségen jelenlévı családtagokkal együtt.  
Május 2-án 18 órára összehívták a gazdákat egy megbeszélésre, amely jól sikerült. Folytatását tervezik 
meghatározott napirendekkel június 1-én, erre az alkalomra értesítésük már megtörtént.    
Május 5-én  történeti kertek helyreállításával kapcsolatban tárgyalt dr. Facsar Kristóffal.   
Május 6-án hegygyőlés volt,  a kérések jelentıs része végrehajtásra került.   
Az Európa Napon Herczog Edit Európa Parlamenti Képviselıvel megtisztelte ünnepségünket a finn 
nagykövet úr is. Megköszönte a szervezık segítséget. (Kiss Roland, Szmolkáné Bene Ibolya, 
Hardtégen Gyula).  
Június 25-re szervezik a bemutatóval, gyakorlattal egybekötött rendészeti napot.  Május 16-án  
filmfelvételt készített a Duna Televízió településünk látnivalóiról is, melyet  az Íz ırzık címő  
mősorban adnak  le. A filmet dvd-n meg lehet vásárolni. Az adást többször fogják ismételni, melynek 
idıpontjáról a csákvári képújságon keresztül értesíteni fogják a lakosságot.  
Körjegyzıség alakításáról volt szó zárt ülés keretében, melynek eredményeként  Gánt, Vértesboglár 
községek polgármestereivel megbeszélést tartott az esetleges csatlakozásról.  
Településrendezési tervvel  kapcsolatban  dr. Antalffy  úr kérésére Horváth Gergely tervezı  
elkészítette a költségmegosztást, mely szerint  1.300 e Ft esik Antalffyékra.  
Május 20-án rendezvényt tartott az iskola a „Kompetencia alapú oktatás laptopokkal” címmel, melyet 
megtisztelt jelenlétével dr. Nyitrai Zsolt  a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért 
felelıs államtitkára és Herczog Edit Európa Parlamenti képviselı is.   
Május 20-án megtörtént a község virágosítása, melyért Cservenka Géza Településfejlesztési Bizottsági 
tagnak,  Csillag Tibor  és dr. Szeredi Péter képviselınek mondott köszönetet.  Az oszlopokra helyezett 
virágok öntözése is megoldódott.  
Parlagfő mentesítési akciót szerveztek, amely sikeres volt.  
Május 23-án Právetz Antallal tárgyalt, akinek megköszönte a Vértesi Erdészeti Zrt. által biztosított 
pihenıparkot, melyet a rendezvények során az önkormányzat igénybe vehet.   
Vágóponttal kapcsolatban tárgyalt Konrád Istvánnéval, a Magyar Piac Szövetkezet munkatársával. 
Páll József a helyi húsbolt dolgozója is nagy reményeket lát  a kialakításában. A nagy vállalkozók 
szerint a mobil vágópont költségesebb, mint a fix.   
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A Mese-Vár Óvodában lezárult az „Ovizsaru program”  záró rendezvénye, amelyen a gyermekek nagy 
örömére a  rendırség, tőzoltók, a mentık dolgozói is részt vettek. Gratulált a megszervezéshez és az 
abban résztvevıknek köszönetét fejezte ki.  
Csákvár-Aba labdarúgó mérkızés a napokban zajlott a sportközpontban, ahol a hazai csapat 7-0 ra 
nyert, az eredményhez ezúton is gratulált. Részt vett a Fejérvíz Zrt. Közgyőlésén, ahol elfogadták a 
2010. évi beszámolót, melyet a könyvvizsgáló is alátámasztott.  
Temetkezési Kft. közgyőlése is a napokban lesz, ahol szintén részt kíván venni.  
Bejelentette, hogy elhunyt Koczor Imréné,  aki korábban az  önkormányzatra hagyta az ingatlanát.   
Az idei évben ismét lesz Gyermeknap, melyet május 28-án tartanak meg.   
Május 29-én a Hısök Napja alkalmából a Huszár Emlékmőnél 9 órai kezdettel megemlékezést 
tartanak, ahol Nemes Nóra történész hallgató mond beszédet. Az ünnepséget követıen a református, 
evangélikus és katolikus templomban elhelyezett hısi halottak emléktáblájánál róhatják le 
kegyeletüket a megemlékezésen résztvevık.   
Május 29-én lesz a borverseny és  pincejárás. 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzott javaslatnak eleget téve árajánlatokat kértek a  Vajda 
J. utcai árok burkolásra, költségkalkulációt szalagkorlát áthelyezésére. 
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Kossuth utcában a posta elıtti útpadka rendezésre beadott árajánlat  
alapján a padka javítás  meg fog történni, az egyebek napirendi pont keretében errıl még tárgyalni fog 
a képviselı-testület. Padka javítása 40.000.- e Ft+ÁFA lesz. 
A településszabályozási terv módosítása során az övezeti besorolásoknak megfelelıen kikérik az 
övezetekben lakók véleményét, és ennek figyelembevételével történik meg  a szabályozási rendelet 
módosítása. Az érintett lakosokat tájékoztatják.   
A módosítással kapcsolatos lakossági meghallgatások heti két alkalommal lennének, így 3 hét alatt 
véget érne és elkezdıdhetne a szabályozási rendelet módosításának elıkészítése. A lakossági 
alkalmakon  az építéshatóság  részérıl Petı Tamás venne részt, valamint meghívnák Horváth Gergely 
tervezıt is.   
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a tervezınek  megküldték a szerzıdést. Megérkezett az árajánlat a 
digitális térképre is.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
Május 31-én 16 órakor  a tervezıvel és a Településfejlesztési Bizottság tagjaival együtt megbeszélést 
tartanak, áttekintik a településszabályozási terv módosításával kapcsolatos fıbb módosításokat. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:   
Tájékoztatta a képviselı-testületet a Humán Erıforrások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott 
döntéseirıl.  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Testvérvárosi pályázat sikeresnek bizonyult.  
A Comenius tanárasszisztensi program  pályázat sikeres volt. Az iskolában a  tanárasszisztens 
fogadására augusztus  1-tıl december 23-ig kerülhet majd sor. A szervezés elindult, remények szerint 
méltóan tudják fogadni a tanárasszisztenst, aki nagyon jó képességekkel rendelkezik. Szállás ügyben is 
meg kell tenni az intézkedést. Kérte az igazgató asszonyt, hogy ez ügyben is járjon el, valamint 
gondoskodjon a mentor/ok kijelölésérıl. Emlékezete szerint a mentorok honoráriuma a költségvetésbe 
betervezésre került.  
Az autóbusz öböl kialakítására benyújtott pályázatról szeretne tájékoztatást hallani, van- e valamilyen 
fejlemény. 
  
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató: 
Amikor az iskolába a   hivatalos értesítés megérkezik, akkor egyeztetnek majd szállás ügyben. 
Elızetes információi alapján szeptember 1-tıl jön a tanárasszisztens, nem augusztus 1-tıl és 
karácsonyra fog majd hazautazni. Emlékezete szerint  250.000 Ft-ot építettek be a költségvetésbe.  
 
Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezetı: 
Az autóbusz öböl és gyalogátkelı kialakítására benyújtott pályázat kapcsán hivatalos értesítés még 
nem érkezett. Utolsó információja szerint május 15 utánra kitolták az értékelési határidıt. Megnézi. 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a két ülés között 
végzett munkáról, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.   
 
A képviselı-testület 6(hat)  „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
171/2011. (V.26.)  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 
 
3./ Állattartás helyi szabályozásáról szóló rendeletrıl 
    (Elıterjesztés, jelenleg hatályos rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot véleményezte a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy az állattartás  helyi 
szabályozásáról szóló hatályos rendelet kiegészítéséhez javaslataikat  juttassák el a jegyzı asszonyhoz  
annak érdekében, hogy a júliusi képviselı-testületi ülésre az elıterjesztést elkészíthesse.   
 
Setét Vilmos képviselı:  
Javasolja, hogy adjanak lehetıséget a  községben dolgozó állatorvosoknak is arra, hogy a rendelet-
tervezetet megismerhessék. Az eb oltás nagyon sokba kerül a településen, amióta nem vezetik össze az 
ebeket, mert a kiszállást is meg kell fizetniük az ebtartóknak.  Javasolja megbeszélni az 
állatorvosokkal az ebek összevezetését és a korábbi hagyományoknak megfelelıen a hivatal 
segítségével kellene  ezt a feladatot megoldani.   
 
Tóth Jánosné jegyzı: 
Jogszabályváltozás miatt az ebek összevezetését a jegyzı már nem rendelheti el, az állatorvosok 
feladata az eboltás szervezése, lebonyolítása. Amennyiben az állatorvosok igénylik, úgy a hivatal 
megadja részükre a segítséget.  
 
Csillag Tibor képviselı: 
Az övezeti besorolásokkal is összefügg az állattartó rendelet, ezért szeretné, ha a Településfejlesztési 
Bizottság is véleményezhetné a rendelet-tervezetet.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Június 1-én találkoznak a gazdákkal, velük is lehetne véleményeztetni a rendelet-tervezetet, sıt úgy 
véli, hogy igényelnék is.  
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
172/2011. (V.26.) határozata 

az állattartás helyi  szabályozásáról  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  az állattartásról szóló 7/2010. (VII.31.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát határozata el.  
Felkéri a jegyzıt, hogy a beérkezı javaslatok figyelembevételével a rendelet módosítását a júliusi 
képviselı-testületi ülésre terjessze elı.  
 
Határidı: 2011. július 15.  
Felelıs: Jegyzı 
 
4./ A Magyar Piac Szövetkezethez való csatlakozási lehetıségrıl 
    (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy a  Magyar Piac Szövetkezet elnöke nem vett részt a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
ülésén, ezért a  Pénzügyi és Jogi Bizottság a júniusi ülésére ismét meghívja Konrád Istvánnét. Bıvebb 
ismeretek hiányában javasolja a napirend elnapolását a júniusi ülésre. 
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
173/2011. (V.26.) határozata 

a Magyar Piac Szövetkezethez való csatlakozás napirend elnapolásáról  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  a Magyar Piac Szövetkezethez való 
csatakozás napirendi pontot a júniusi ülésre információ hiányában elnapolja. 
 
Határidı: 2011. május 31.  
felelıs: polgármester 
 
5./ Közterület használatról szóló rendelet megvitatása 
     (Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

  
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte dr. Szeredi Péter bizottsági 
elnököt, hogy ismertesse a képviselı-testülettel a bizottság javaslatát.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet a május 19-én megtartott Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen 
elhangzott  bizottsági javaslatról az alábbiak szerint: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet 3. § (2)bekezdését a hatósági irodavezetı 
javaslatára kiegészíteni egy újabb ponttal: 
„ h.) az önkormányzat által rendszeresített hirdetıtáblán hirdetmény kihelyezéséhez. A hirdetményt az 
aki, vagy akinek az érdekében kihelyezték, köteles azt eltávolítani, amikor az aktualitását veszítette. A 
település egész területén ettıl eltérı helyen (közterületen lévı oszlop, tábla, fa, buszmegálló és egyéb, 
arra alkalmas felület) hirdetmények, falragaszok, plakátok kiragasztása tilos, kivéve, ha erre 
jogszabály felhatalmazást ad.” 
A rendelet-tervezet  13.-§  (2) bekezdését az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
„13.§ (2) Aki a közterületet a 2. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott közterület-használati 

hozzájárulás nélkül vesz igénybe, valamint a 3.§ (2) bekezdés h.) pontjában foglaltakat  megsérti, 
illetve a  9. § -ban meghatározottakat megszegi, szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedı 
pénzbírsággal sújtható.” 
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Javaslat hangzott el arra vonatkozóan is, hogy az értelmezı rendelkezések , melyek a rendelet tervezet 
12. §-ában kerültek rögzítésre, a rendelet elején „A rendelet hatálya” (1. §)  után szerepeljenek.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
10. § (5) bekezdését javasolta a rendelet-tervezetbıl kihúzni, mivel a  közterület használati díj 
mértékét tartalmazó táblázat nem mellékletként szerepel, hanem bele van építve a rendelet-tervezetbe.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a rendelet-tervezetet a javasolt módosításokkal 
szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen”  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 
12/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelete 
a közterület-használat egyes kérdéseirıl 

 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

6./ Önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásának rendjérıl szóló rendelet    
     megvitatása  
     (Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság.  Kérte a bizottsági elnököt, hogy 
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.  
  
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a Csákvár település díszpolgára 
cím „Csákvár Díszpolgára” címre módosuljon.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja  „Csákvár közszolgálatáért” díj alapítását Mészáros Tamás 
alpolgármester és  Bokodi Szabolcs képviselı javaslata szerint.  
Javasolja a bizottság, hogy a díj átadására községi ünnepségen kerüljön sor (pl.: március 15. október 
23.) Javasolja továbbá a bizottság, hogy az elismeréssel emléklap és ajándéktárgy járjon.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság nem javasolja, hogy  „Csákvár Díszpolgára” cím  kitüntetettje csak  
olyan személy lehessen, aki nem csákvári állandó lakos.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság felkérte a jegyzıt, hogy a javaslatoknak megfelelıen a május 26-i 
képviselı-testületi ülésre a rendelet-tervezetet dolgozza át, melynek során vegye figyelembe, hogy   
ahol a kitüntetı cím megnevezésében település illetve, nagyközség szó szerepel a rendelet-tervezetben, 
azt hagyja figyelmen kívül. 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatának megfelelıen elkészült a rendelet-tervezet, melyet a maga 
részérıl is elfogadásra javasol a képviselı-testületnek.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén, ezért a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatának megfelelıen átdolgozott 
rendelet-tervezetet  szavazásra bocsátotta..  
 
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat,  és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:   
 
 
 



12 
 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  

13/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelete 
Önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjérıl 

 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
7./ Ivóvíz és csatornaszolgáltatási díj felülvizsgálata 
     (Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A rendelet-tervezetet elızetesen tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte dr. Szeredi Pétert, a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
  
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 4/2011. (III.8.) önkormányzati rendeletet módosítsa a képviselı-testület annak 
érdekében, hogy a jelenleg érvényes szolgáltatási díjak május 31. után is hatályban maradjanak.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Az elıterjesztéshez csatolt anyagokból megállapítható, hogy  a szolgáltatásért fizetendı díjak 
tekintetében településünk nem áll rossz helyen a környezı településekhez viszonyítva. Az is 
megállapítható, hogy a szolgáltató jól gazdálkodik a nyereségével. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A FEJÉRVIZ Zrt. a 2010. évben elért 76 millió Ft összegő nyereséget eredménytartalékba helyezte, 
amit a késıbbiekben valószínőleg fejlesztésekre kíván fordítani.   
Több hozzászólás nem volt, ezért a  rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 
14/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelete 

az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról 
 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
8./ Az önkormányzat és intézményei költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.18.) önkormányzati  
     rendelet módosítása  
     (Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság, felkérte dr. Szeredi Pétert, a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek az önkormányzat és intézményei 2011. 
évi költségvetésérıl szóló  2/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását azzal a 
módosítással, hogy  a rendezvényszervezı bérét és járulékait nem a Floriana Könyvtár költségei 
között, hanem a „kiemelt állami és önkormányzati rendezvények”szakfeladaton kell szerepeltetni. 
Ennek megfelelıen  módosítani szükséges a 2/1. az  5. és a 6. számú mellékletet. 
A bizottság kérésének megfelelıen a  Pénzügyi Iroda vezetıje a bizottság által kért módosításokat a 
rendelet-tervezet mellékleteiben átdolgozta, amelyet minden képviselı-testületi tag az ülés elıtt 
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megkapott. Ezúton megköszönte a Pénzügyi Iroda munkáját, melyet a rendeletmódosítás során 
végzett.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy az elhangzottak ismeretében fogadja el a rendeletmódosítást.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:    
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  
15/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

  
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 9./ Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról  
      (Elıterjesztés, határozati javaslat, beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy a napirendet tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága és a gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje által tett 
alábbi szóbeli kiegészítéssel javasolja a bizottságnak elfogadásra: 
„2010. áprilisában 30 pontos, 3 napos akkreditált továbbképzést szervezetünk Csákváron, melyen 30 
fı szociális szakember vett részt jobbára Fejér megyébıl, de voltak érdeklıdık az ország más 
területeirıl is.” 
Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a kiegészítéssel együtt a beszámolókat.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „ igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
174/2011. (V.26.)  határozata 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásának  
átfogó értékelésérıl 

 
Csákvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a  
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 
megtárgyalta és azt elfogadja. 
Az értékelésrıl 2011. május 31-ig tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalát. 
 
Határidı:  2011. május 31. 
Felelıs:  Jegyzı 
 
10./ Beszámoló a 2010. évi építéshatósági munkáról  
        (Beszámoló 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 javaslatáról.  
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Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
A Településfejlesztési Bizottság a 2010. évi építéshatósági munkáról szóló beszámolót a képviselı-
testületnek elfogadásra javasolja. Összehasonlítás céljából az ügyiratforgalomról 2009. évi adatokat 
kér. A hivatal ezt a mai ülés megkezdése elıtt minden képviselı-testületi tag rendelkezésére 
bocsátotta. A maga részérıl javasolja még, hogy a hivatalvezetés a továbbiakban is törekedjen a 
jogszabályban meghatározott építéshatósági ügyintézési határidık betartására, illetve lehetıség szerint 
az ügyek rövidebb ügyintézési idıtartam alatt történı elvégzésére.  
A jövıben folytatni szükséges a megkezdett építéshatósági ellenırzéseket, különös tekintettel az 
elhanyagolt, illetve életveszélyes ingatlanokkal kapcsolatos gyors intézkedés megtételére. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Javasolja, hogy ez év december 31-ig  fel kellene fektetni  elektronikus nyilvántartást a községben 
található lakóingatlanok és gazdasági épületek hasznos alapterületérıl elsısorban az adóbevétel 
növelése érdekében.   
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Az építményadó bevallást az ügyfélnek kell megtennie, aki eleget tett a kötelezettségének, azt az 
adóiroda nyilvántartásba tudja venni.   
Nincs akadálya annak, hogy év végéig elkészüljön egy elektronikus nyilvántartás, amelynek  az alapja 
egy felmérés,  arra vonatkozóan, hogy a községben hány  lakóingatlan van és hány m2 a hasznos 
alapterülete.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta az elhangzott kiegészítésekkel együtt a 
határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület  6 (hat) „ igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
175/2011. (V.26.)  határozata 

a 2010. évi építéshatósági munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. évi építéshatósági munkáról 
szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.  
Felhívja a hivatalvezetést, hogy a továbbiakban is törekedjen a jogszabályban meghatározott 
építéshatósági ügyintézési határidık betartására, illetve lehetıség szerint az ügyek rövidebb 
ügyintézési idıtartam alatt történı elvégzésére.  
A jövıben folytatni szükséges a megkezdett építéshatósági ellenırzéseket, különös tekintettel az 
elhanyagolt, illetve életveszélyes ingatlanokkal kapcsolatos gyors intézkedés megtételére. 
 2011. december 31-ig szükséges felfektetni elektronikus nyilvántartást a községben található 
lakóingatlanok és gazdasági épületek hasznos alapterületérıl elsısorban az adóbevétel növelése 
érdekében.   
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: jegyzı  
 
10/1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet  módosítása  
        (Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Szóbeli törvényességi észrevétel érkezett a Fejér Megyei Kormányhivataltól az áprilisi ülésen 
megalkotott Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet hatályba lépésével kapcsolatban. A 
törvényességi észrevétel a rendelet hatályba lépését kifogásolta, javaslatuk, hogy június 1-re módosítsa 
a testület.  
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A Pénzügyi és Jogi Bizottság a jegyzı indítványára tárgyalta  a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
10/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítását. Javasolja a bizottság, hogy  a  fenti rendelet 
hatályba lépése 2011. június 1-re módosuljon.   
Hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 
16/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2011.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
11./ Esterházy Iskola Intézményi Minıségirányítási Programjának felülvizsgálata  
 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága és javasolja a képviselı-testületnek az 
Esterházy Iskola Intézményi Minıségirányítási Programjában foglaltak elfogadását.  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
176/2011. (V.26.)  határozata 

az Esterházy Iskola Intézményi Minıségirányítási Programjának felülvizsgálatáról  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 
módosított intézményi minıségirányítási programját (IMIP) a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 40.§ 11. bekezdése alapján jóváhagyja. A módosításokat is tartalmazó IMIP-et az 
önkormányzat és az iskola honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: jegyzı, iskola igazgatója 
 

 

12./ Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány tevékenységi körének bıvítése             
       (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Humán Erıforrások Bizottsága a Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány tevékenységi körének 
bıvítésére irányuló kérelmet megvitatta, 4 igen szavazattal  javasolja a képviselı-testületnek 
elfogadását.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a  Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány tevékenységi körének 
bıvítésére irányuló kérelmet megvitatta, 4 igen szavazattal  javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 
tevékenységi kör bıvítéséhez az iskola költségvetésébıl 100.000.- Ft biztosítson  a többletbevétel 
terhére.  
 
Hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
 
 



16 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
177/2011. (V.26.)  határozata 

a Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány tevékenységi körének bıvítésérıl  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  

1. az alapítvány céljának módosítása miatt hozzájárul ahhoz, hogy a Gróf Esterházy Móric 
Általános Iskola a saját  költségvetése terhére a Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány 
induló vagyonát 100.000,-Ft. azaz egyszázezer Ft összeggel növelje,  

2. Felhatalmazza a polgármestert az alapítvány tıkeemelésének végrehajtására megkötendı 
támogatási szerzıdés aláírására. 

Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs: polgármester, iskola igazgatója 
 
13./ Energetikai pályázati lehetıség a Gondozási Központ és Idısek Otthona vonatkozásában 
       (Elıterjesztés, árajánlat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felkérte a Településfejlesztési Bizottság elnökét, majd a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassák a képviselı-testületet az üléseken született javaslatokról.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: 
A Településfejlesztési Bizottság nem javasolja a képviselı-testületek, hogy pályázat keretében 
valósuljon meg a fenntartásában  mőködı  Gondozási Központ és Idısek Otthona energetikai 
korszerősítése.  
Javasolja, hogy a Gondozási Központ és Idısek Otthona vezetıje a gázkazán cseréjére és jelenleg 
meglévı főtés szétválasztás és szabályozás kiépítésére, valamint 5 db napkollektor és 1 db puffer 
tartály beszerzésére és rendszerbe állítására vonatkozóan kérjen árajánlatot, mely terjedjen ki a 
megtérülési mutatókra is.  
 

dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság  a Településfejlesztési Bizottság javaslatával egyetértett. A mai ülés  
elıtt kézhez kapta az intézmény energetikai korszerősítésével kapcsolatos árajánlatot, mely szerint a  
költségek megtérülési ideje 2,5 évre tehetı.  Mindezek ismeretében javasolja a képviselı-testületnek, 
hogy 2.711.000.-Ft bruttó összegben vállaljon kötelezettséget a kivitelezési munkákra.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökének javaslatát szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
178/2011. (V.26.)  határozata 

a Gondozási Központ és Idısek Otthona energetikai korszerősítésérıl 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete   a Gondozási Központ és Idısek 
Otthona  energetikai korszerősítéséhez a  D-ÉG  Épületgépészeti Áruház (8000 Székesfehérvár, 
Mártírok útja 74.)  árajánlata ismeretében bruttó 2.711.000.-Ft-ot biztosít az önkormányzat és 
intézményei 2011. évi költségvetésébıl a felhalmozási tartalék terhére.  
 
Felhívja az intézmény vezetıjét, hogy a határozatban foglaltak szerint a főtési rendszer átalakításával 
kapcsolatos feladatokat végezze el.   
 
Határidı: 2011. május 26.  
Felelıs:    Polgármester, intézményvezetı  



17 
 

 
14./ Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását végzı nyomda kiválasztása 
        (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság  a május 19-én megtartott ülésén tárgyalta a  napirendi pontot. Felkérte a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a pályázat címe és az elsı 
bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 
„Ajánlatkérés 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete, Bodmér Község Képviselı testülete és a 
Csákvári-Bodméri Hírmondó szerkesztısége nyomdai árajánlatot kér a Hírmondó 2011. augusztusi 
számától, a Hírmondó nyomtatására.” 
Javasolja továbbá, hogy az ajánlatkérés zárt borítékos rendszerben történjen és az ajánlat terjedjen ki a  
fizetési feltételekre is. 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasoltakon túlmenıen az ajánlatkérés terjedjen ki egyéb felajánlásokra is, mint például plakát 
ingyenes készítése meghatározott db számban. 
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt szavazásra 
bocsátotta.  
 

A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
179/2011. (V.26.)  határozata 

ajánlatkérés a Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását  
végzı nyomda kiválasztásához 

 
„Ajánlatkérés 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete, Bodmér Község Képviselı testülete és a 
Csákvári-Bodméri Hírmondó szerkesztısége nyomdai árajánlatot kér  zárt borítékos rendszerben  a 
Hírmondó 2011. augusztusi számától, a Hírmondó nyomtatására. A Képviselı-testület kéri, hogy az 
ajánlattévık a  borítékon  „Hírmondó nyomdai ajánlat” jeligét tüntessék fel, az ajánlatokat „Floriana” 
Könyvtár     (8083. Csákvár, Széchenyi u.8.)  címére kell benyújtani.  
Az árajánlatok beérkezésének határideje: 2011. június 15. 
  
Paraméterek: 

Az újság 6 A/4-es terjedelmő oldalból áll, négy fekete-fehér, kettı színes.(esetenként plusz 2 A/4-es 
fekete-fehér oldal) 
Megjelenés havonta lehetıleg a hónap elsı napján,(napjaiban) tehát évi legalább 12 szám. 
Példányszám min. 2.000 db. 
Megj. forma: A/4-es formátum összehordva (főzés, ragasztás nélkül) 

          130 gr matt mőnyomó papír 
Kérjük megjelölni az alábbiakat a pályázatban. 

- nyomdai elıkészítés ára ÁFA-val 
Ha a Hírmondó szerkesztısége nyomdakész újságot küld, milyen formátumban és módon kérik.  

- nyomtatási költség  ÁFA-val 
A/3-as kétoldalas fekete-fehér 
A/4-es kétoldalas színes ( 4 színnyomásos) 
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A/4-es kétoldalas fekete-fehér  
- átfutási idı (az elküldéstıl számítva min. és max. napok megadása naptári napban és 

munkanapban) Külön a szerkesztés és külön a nyomtatás ideje 
- kiszállítás vállalása (lehetıségek) 
 ingyenes, kötegelve kiszállítás a megrendelıhöz 
 külön számlázott vagy nyomtatási árba beépített 
 nem vállal kiszállítást 
- kötelespéldányok elküldése: igen – nem 
-  fizetési feltételek 
 
- egyéb felajánlás (pld.: plakát ingyenes készítése meghatározott db számban)” 
 
A képviselı-testület felhívja a „Floriana” Könyvtár igazgatóját, hogy az ajánlatkérések megküldése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidı: 2011. június 1.   
Felelıs:  könyvtár igazgató 
  
15./ Tájékoztató az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
        (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló 
tájékoztatás tudomásul vételét.  
Javasolja továbbá, hogy mindenféle szociális juttatásra vonatkozó igénykérı lapot ki kell egészíteni a 
következıvel:  a  kérelmezık  büntetıjogi felelısségük tudatában nyilatkoznak arról, hogy az általuk 
megadott adatok valósak és helytállóak. Amennyiben valótlan adatokat közöltek, az a támogatás 
megszüntetését vonja maga után. A nyilatkozat terjedjen ki a kérelmezı személyes adatai kezelésére 
vonatkozó beleegyezésére is. 
 
Tóth Jánosné jegyzı:  
A kérelem nyomtatványok a bizottsági ülésen elhangzott kérésnek megfelelıen kiegészítésre kerülnek.  
  
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.   
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı testülete  

180/2011. (V.26.) határozata 
az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete a rendelet-nyilvántartást, az 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést megismerte.  
Felkéri a jegyzıt a rendeletek felülvizsgálatának folytatására.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:   jegyzı  
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16/ Tájékoztatás a mezııri szolgálat bevezetésének lehetıségérıl 
       (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a soron következı gazdagyőlésen részletesen ismertetik a gazdákkal 
a mezııri szolgálat bevezetésének költségvonzatát. A gazdák igényének figyelembevételével a 
következı ülésen már tudna döntést hozni a képviselı-testület.    
A mezııri szolgálat bevezetésérıl tárgyalt a Pénzügyi és Jogi Bizottság is.  Felkérte a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal. 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.   
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  

181/2011. (V.26.) határozata 
a mezııri szolgálat bevezetésének lehetıségérıl 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a soron 
következı gazdagyőlést hívja össze, és ismertesse a lehetıséget a gazdákkal a mezııri járulék 
bevezetésének lehetıségével együtt. 
Felkéri a jegyzıt, hogy végezzen a járulék összegével kapcsolatban kalkulációt valamennyi külterületi 
ingatlanra történı kivetést feltételezve. 
 
Határidı: következı gazdagyőlés, a kalkulációra: 2011.07.31. 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
 
 
17./ Csákvári Torna Klub kérelme  
       (Elıterjesztés, megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a Csákvári Torna Klub támogatásban történı részesítését és a 
megállapodás megkötését.   
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem hangzott el, ezért a támogatási szerzıdést is tartalmazó határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta.  
 

A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
182/2011. (V.26.) határozata 

a Csákvár Torna Klubbal történı támogatási szerzıdés megkötésérıl 
 

A Képviselı-testület elrendeli a Csákvári Torna Klubbal való alábbi támogatási szerzıdés 
megkötését, melynek pénzügyi fedezetét költségvetési tartaléka terhére biztosítja: 

 
TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS 

 
1.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., képviseli: Katonáné dr. 
Venguszt Beatrix polgármester, a továbbiakban: Támogató) a képviselı-testület 182/2011. (V.26.) sz. 
határozata alapján támogatást nyújt a Csákvári Torna Klub (8083 Csákvár, Vöröskapu u. 13., bírósági 
bejegyzés száma: Pk. 60360/1989., képviseletében eljár: Nagy Sándor elnök, a továbbiakban: 
Támogatott) részére. 
 
2.) A támogatás 640.000 Ft, azaz Hatszáznegyvenezer forint összegő, melyet a Támogatott kizárólag a 
csákvári diáksport fellendítésére, a csákvári diákok sportolási lehetıségeinek, sportversenyeken való 
részvételének biztosítására fordíthat. 
 
3.) A Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatás összegét jelen megállapodás aláírását 
követıen 15 napon belül átutalja a Támogatott Vértes Takarékszövetkezetnél vezetett 58300031-
10000070 sz. bankszámlájára. 
 
4.) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról a Támogató felé 
legkésıbb 2012.01.31-ig a szerzıdés 1.sz. mellékletét képezı adatlapon az „Éves elszámolás”-t 
benyújtja. Az elszámolási laphoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló dokumentumok 
másolatát. 
 
5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az elıírt elszámolási kötelezettségnek nem vagy 
nem határidıben tesz eleget, illetve a támogatást nem a jelen megállapodásban foglalt célra használja 
fel, a Támogató az összeg visszafizetésére kötelezheti. 
 
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás összegét a Támogató hivatalos honlapján, a 
www.csakvar.hu oldalon feltünteti. 
 
Csákvár, 2011…………………hó………nap 
 
 

………………………………………..  …………………………………………… 
   Támogató         Támogatott 

 
Éves elszámolás 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatától kapott 
támogatás felhasználásáról 

 
 

A pályázó szervezet:* 
Neve: …………………………………………………………………………………………… 
 
Címe, székhelye:…………...…………………………………………………………………… 
 
Képviselıjének neve: …………………………………………………………………………... 
 
Bírósági bejegyzés száma: (nyilvántartási szám): ……………………………………………… 
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Adószám:……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Az Önkormányzattól igényelt támogatás összege:……………………………..…………… 
 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok valósak, az általam képviselt 
szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhetı dokumentumokon alapulnak. 
 
Ssz. Dátum 

(számla 
kelte) 

Felhasználási cél (jogcím megnevezése) Az elszámolás 
alapjául szolgáló 

dokumentum 
azonosítója 

Felhasznált 
összeg 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Mindösszesen:  
 
Csákvár, 201.. év…………………hó………nap 
 
      

PH   ………………………………………….. 
                     aláírás 
 
Az elszámoló-laphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok másolatát. 
* A megfelelı rész megjelölendı. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Határidı: 2011.június 10. 
Felelıs: polgármester 
 
18./ Közlekedési táblák felülvizsgálatáról 
       (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 javaslatáról. 
  
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a Vajda János utca elejére a jobb beláthatóság 
érdekében 1 db közlekedési tükör beszerzésére kérjenek árajánlatot, ennek ismeretében szülessen 
döntés a kihelyezésérıl. Készítsen a hivatal elıterjesztést továbbá a másik két megoldásról is. 
1./ a jobb oldalon lévı árok lefedésére és a járda szalagkorláttal való védésére, 
2./ A bal oldali kerítés elbontása és az  út belátásához szükséges területnagyság  megvásárlására 
vonatkozóan.  
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A bizottság  a Fazekas út és  Vajda J. utca végén elsıbbségadás kötelezı tábla kihelyezését  nem 
javasolja, azonban a jobb beláthatóság érdekében szükségesnek tartja a kilátást akadályozó 
aljnövényzet rendbetételét.  
A Béke, Nimród és Benedek utcák Gyümölcs utcai végénél elsıbbségadás kötelezı táblák 
kihelyezését javasolja a költségek ismeretében.   
A Vértes utca végénél lévı táblák láthatóságát biztosítani kell adott esetben áthelyezéssel, vagy a 
növények gallyazásával. 
Szükségesnek tartja a bizottság, hogy a község belterületén kihelyezett táblák felmérésére kerüljön sor, 
több tábla el van deformálódva, a festés teljesen kifakult, amennyiben lehetséges festeni szükséges, 
ellenkezı esetben a pótlásukat, cseréjüket javasolja a bizottság. Erre vonatkozóan a hivatal 
gondoskodjon árajánlatok beszerzésérıl.   
Javaslat született arra vonatkozóan is, hogy a balesetek elkerülése érdekében a megváltozott forgalmi 
rendre hívják fel a lakosság figyelmét. 
 
Setét Vilmos képviselı: 
Mikor oldódik meg az útszőkület?  Az lenne a legjobb megoldás,  ha ideiglenes tükör beszerzésére, 
illetve  felszerelésére sor kerülhetne. A késıbbiek során, amikor lehetıség nyílik  rá anyagilag és 
jogilag, akkor meg kell szélesíteni az utat.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
A Vajda János utca elejére a jobb beláthatóság érdekében 1 db közlekedési tükör beszerzésére a 
hivatal kérjen árajánlatot, ennek ismeretében szülessen döntés a tükör kihelyezésérıl.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja, hogy kérdezzék meg a tulajdonost a Vajda János utcai útszőkület megszőntetése érdekében. 
A júniusi testületi ülésre kell elıterjeszteni a megoldási javaslatokat. Javasolja, hogy a lakosság 
véleményét is kérjék ki az ügyben. 
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt  szavazásra 
bocsátotta.  
 
A képviselı-testült 6 (hat) „ igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
183/2011. (V.26.) határozata 

a közlekedési táblák felülvizsgálatáról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a közlekedési táblák 
felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
1./ A Vajda János utcai útszőkület mindhárom megoldási javaslatára árajánlatot kell kérni, és a júniusi 
testületi ülésre elıterjeszteni.  
A Vajda János utca elejére a jobb beláthatóság érdekében 1 db közlekedési tükör beszerzésére a 
hivatal kérjen árajánlatot, ennek ismeretében szülessen döntés a tükör kihelyezésérıl.  
2./ A Fazekas-Vajda utca találkozásának beláthatósága érdekében az aljnövényzetet ki kell takarítani, 
továbbá fel kell hívni a lakosság figyelmét a megváltozott forgalmi rendre.  
 
3./ A Gyümölcs utca védelme érdekében a Béke, Nimród és Benedek utcákba „elsıbbségadás 
kötelezı” közlekedési táblát kell  kihelyezni, melynek költségét a költségvetési tartalék terhére 
biztosítja.  
 Biztosítani kell a Béke, Nimród és Benedek utcák Vértes utcai végénél meglévı közlekedési táblák 
láthatóságát.  
 
Határidı: árajánlat kérésre: 2011. június 15. 
               felhívásra:         2011. június 15.  
Felelıs: polgármester, jegyzı 
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  19./ Móric-majori útfelújításra, iskolakerítés építésére érkezett árajánlatokról  
         (Elıterjesztés, határozati javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Móric-majori út felújításáról:  
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a  Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
is. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a képviselı-testülettel a bizottságok javaslatát. 
 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: 
A Településfejlesztési Bizottság az árajánlatokat megismerte, azonban nem javasolja  nyertes 
kihirdetését.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy a képviselı-testület kérje fel a polgármestert, hogy a 
POSNEREK Kft. képviselıjével vegye fel a kapcsolatot  annak érdekében, hogy a fenti Kft azonos 
mőszaki tartalommal adjon árajánlatot  a Móric-majori út rendbetételére. (Kátyúk tisztítása, zárása, 
felületzárás.) .  
A maga részérıl a  Településfejlesztési Bizottság javaslatát támogatja.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy beszélt dr. Antalffy Györggyel, aki arról tájékoztatta, hogy az út javításának 
költségéhez hozzájárul. A Móric-majori út tulajdonosa a helyszíni bejárás során úgy nyilatkozott, hogy 
a magyar államnak nincs pénze az út felújítására.  
A Csákvári Zrt. képviseletében eljárva kért ajánlatot dr. Antalffy György a POSNEREK Kft-tıl. 
Árajánlatukat az önkormányzatnak küldték meg a pályázati eljárás lezárását követıen. Az árajánlatban 
foglaltak mőszaki tartalma nem azonos a másik három pályázó ajánlatával. El kell azonban mondani 
azt is, hogy kedvezıbb ajánlatot adtak, mint a másik háromt ajánlattévı, ezért javasolja, hogy  azonos 
mőszaki tartalommal kérjenek a POSNEREK Kft-tıl ajánlatot.  
Az út rendkívül rossz állapotban van,  a major megközelítése fıleg rossz idı esetén nagyon 
körülményes. Mindenképpen  hozzá kellene járulnia az út tulajdonosának is a rendbetételéhez.  
 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Nem a képviselı-testület ajánlati felhívására kérnék a POSNEREK Kft-tıl utólag az azonos mőszaki 
tartalmú árajánlatot, véleménye szerint ez az eljárás támadható, hiszen zárt borítékos pályázati eljárást 
hirdettek meg.   
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
Javasolja, hogy a  képviselı-testület fedezethiány  miatt nyilvánítsa  eredménytelennek a pályázati 
eljárást.  Hatalmazza fel a polgármestert, hogy az érintettekkel  folytassa le a szükséges tárgyalásokat a 
költségek megosztására vonatkozóan. Javasolja továbbá, hogy írjanak ki   meghívásos pályázatot, 
melyrıl  az elsı eljárás keretében árajánlatot benyújtókat értesítsék.  

 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke  javaslatát  tette fel szavazásra.  
 

 

A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
 184/2011. (V. 26.) határozata 

a Móric-majori út felújításáról  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Móric-majori út felújítására beérkezett  
árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és úgy határozott, hogy a pályázati eljárást fedezethiány miatt  
eredménytelennek minısíti.  
 
Felkéri a hivatalt, hogy egy új, egységes mőszaki tartalmú árajánlatot kérjen az elsı eljárás keretében 
árajánlatot benyújtó vállalkozásoktól.  
 
Határidı: 2011. június 6.  
Felelıs:    polgármester 
 
Régi iskola drótkerítésének felújításáról  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:   
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy az önkormányzatnál alkalmazott fizikai 
munkavállalók bevonásával egy-két szülı felkérése mellett az iskola vezetése  szervezze meg a régi 
iskola udvari drótkerítésének felújítását oly módon, hogy az önkormányzat biztosítja a munkákhoz a 
mőszaki felügyeletet.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a beérkezett árajánlatok közül ne 
válasszon, hanem a Településfejlesztési Bizottság javaslatát fogadja el.  
 

Hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 

 185/2011. (V. 26.) határozata 
a régi iskola drótkerítésének felújításáról  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta a beérkezett 
árajánlatokat és úgy határozott, hogy a régi iskola udvari drótkerítés  felújítását  nem rendeli meg  
egyik vállalkozótól sem.  
Felkéri a Községgazdálkodási irodát, hogy a munkát az Esterházy Iskola igazgatójának bevonásával 
szervezze meg. Az anyagköltséget a költségvetésének tartalékából biztosítja.  
 
Határidı: 2011. június 5.  
Felelıs:   polgármester 
 
 
20./ Közfeladatot ellátó civil szervezetek támogatásáról 
        (Elıterjesztés, megállapodás tervezetek a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendet tárgyalta a  Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság  javasolja a képviselı-testületnek az Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel, 
valamint a Csákvári Polgárır Egyesülettel kötendı megállapodás-tervezetek elfogadását.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elsıként a Tőzoltó Egyesülettel kötendı megállapodást bocsátotta szavazásra.  
 

A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
186/2011. (V.26.) határozata 

a Csákvári Nagyközségi Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel történı  
együttmőködési megállapodás megkötésérıl 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testület a Csákvár Nagyközségi Önkéntes 
Tőzoltó Egyesülettel kötött 17/2010. (I.26.)  határozatával elfogadott megállapodás helyett az  
alábbi együttmőködési megállapodást köti, melynek pénzügyi fedezetét költségvetési tartaléka 
terhére biztosítja: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
  mely létrejött 

CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
  valamint  a  

CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉGI  ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET 
között. 

  
A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben 
meghatározott feladatok hatékony végrehajtása céljából — Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat, képviseli Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) és a Csákvár 
Nagyközségi Önkéntes Tőzoltó Egyesület (továbbiakban: CSÖTE, képviseli Szabó Mihály elnök) az 
alábbiakban állapodnak meg: 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A CSÖTE Csákvár nagyközség közigazgatási határán belül mőködı társadalmi szervezet, mely az 

Alapszabályában vállalt tevékenységével közremőködik a helyi tőzvédelmi kötelezettségek 
ellátásában.  

  
2. Felek elöljáróban rögzítik, hogy jelen megállapodás kettıs célt szolgál: egyrészt Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata eleget kíván tenni a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV.törvény 8.§ (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének („gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl és 
közbiztonság helyi feladatairól”), másrészt az Egyesület részére a mőködéséhez szükséges fedezetet 
biztosítja. A megállapodás egyúttal a felek jogait és kötelezettségeit is rögzíti. 

A TŐZOLTÓSZERTÁR HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 

 
3. Az Önkormányzat ezúton hozzájárul, hogy az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában álló, a csákvári 

ingatlan-nyilvántartásban 380 hrsz. alatt felvett, természetben Csákvár, Kossuth u. 60. szám alatt 
található „tőzoltószertár” ingatlan épületét jelen megállapodás hatályba lépésétıl kezdve 
folyamatosan, kizárólagosan a CSÖTE cél szerinti tevékenysége érdekében használja. Az 
épületben a megállapodás megkötésekor villamos áram és víz közmő van bekötve. Az épületben 
az alábbi helyiségek találhatók: 2 szerállás, iroda, kazánház, öltözı, fürdı-WC. 

 
4. A CSÖTE az épületet kizárólagos használatba veszi. Kötelezettséget vállal, hogy az ingatlant 

kizárólag cél szerinti tevékenysége érdekében használja, azt másnak további használatba nem adja. 
Ettıl eltérést alkalmanként a polgármester engedélyezhet. 

 
5. A 3.pontban megjelölt ingatlant az Önkormányzat térítésmentesen adja a CSÖTE használatába. 
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6. Az Önkormányzat vállalja, hogy rezsi hozzájárulásként a tőzoltószertár elızı évi igazolt 

villanyáram költségét tárgyév január 31-ig átutalja a CSÖTE bankszámlájára. A villanyszámla 
elszámolással esetlegesen visszajáró közüzemi díj az Önkormányzatot illeti. A további közüzemi 
költségek összege teljes egészében a CSÖTE szervezetét terheli. 

 
7. Felek megállapodnak, hogy a CSÖTE az esetleges károk megelızése érdekében minden szükséges 

intézkedést haladéktalanul köteles megtenni. Amennyiben az épületben kár keletkezik, az észlelést 
követıen a CSÖTE a kárenyhítéshez szükséges tevékenységet haladéktalanul köteles megkezdeni.  

 
8. A kárt elsısorban a CSÖTE köteles megtéríteni. Elsıdlegesen saját költségén az eredeti állapot 

helyreállítására köteles, amennyiben ennek a kár észlelésétıl számított 15 napon belül nem tesz 
eleget, az Önkormányzat a CSÖTE költségére végezteti el a munkát. Vis maior esetén az 
Önkormányzat állja a kár helyreállításának költségeit.  

 
9. A CSÖTE bármely idıpontban köteles lehetıvé tenni, hogy az Önkormányzat erre jogosult 

képviselıje a használat feltételeit ellenırizze. 

A TŐZOLTÓAUTÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 

 
10. A CSÖTE kötelezettséget vállal, hogy tulajdonában álló GOX-105 forgalmi rendszámú,  

27992218410464 motorszámú, J7503908 alvázszámú, IFA típusú tőzoltóautó gépjármővet csak a 
CSÖTE cél szerinti tevékenysége érdekében, illetve közösségszervezı, bemutató célokra 
használja. 

 
11. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 10. pontban rögzített feltétel betartása esetén a gépjármő 

megkülönböztetı jelzés használatára jogosító engedélyének, mőszaki vizsgájának, kötelezı 
gépjármő felelısségbiztosításának költségét saját költségvetésébıl fedezi. Minden egyéb, a 
gépjármővel kapcsolatban felmerült kiadás és költség a CSÖTE szervezetét terheli. 

 
12. A gépjármő használatával kapcsolatos jogszabályi elıírások betartásáért teljes egészében a CSÖTE 

felel. A CSÖTE bármely idıpontban köteles lehetıvé tenni, hogy az Önkormányzat erre jogosult 
képviselıje a gépjármőhasználat jogszabályi, illetve jelen megállapodásban rögzített feltételeinek 
betartását ellenırizze. 

A FELEK TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI 

 
13. Felek vállalják, hogy az Önkormányzat Polgármestere, valamint a CSÖTE elnöke kölcsönösen, 
telefonon tájékoztatja egymást a Csákvár területén bekövetkezett minden káresetrıl, melynek 
következtében: 

- életmentési feladatok ellátása, 
- a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok ellátása, illetve 
- a jelentıs vagyoni kár felszámolása, a további veszélyhelyzet kialakulásának  

megelızése, illetve a helyreállítás segítése szükséges. 
  

Önkormányzat telefonszáma:            22 / 582-310   
CSÖTE elérhetısége (Szabó Mihály elnök)   20 / 559-32-60 

                              
14. Az Önkormányzat vállalja, hogy  
a.) közremőködik 

- pályázatok készítésében, 
- szakmai programok és gyakorlatok szervezésében. 

b.) pénzügyi tartalékba helyez 100.000 Ft összeget, melyet utólagos elszámolási kötelezettség terhe 
mellett, írásbeli kérelemre kizárólag a CSÖTE hívhat le 
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- az Önkormányzat megbízásából végzett munka anyagköltségeinek megtérítésére (munkadíjra 
nem), 

- akut forráshiány megoldására. 
 
15. A CSÖTE:  

- Az alapszabályában vállalt tőzoltási, mőszaki mentési tevékenységéhez szükséges 
felszerelések felülvizsgálatát rendszeresen elvégzi, illetve megfelelı végzettségő személyi 
állomány beiskolázásáról, továbbképzésérıl gondoskodik. 

- Csákvár közigazgatási területén végzett mentı-, tőzvédelmi tevékenységet ellenszolgáltatás 
nélkül, költségmentesen végzi.   (A 32/2008.(XI.30.) ÖM. rendelet alapján.) 

- Csákvár közigazgatási területén végzett egyéb  közremőködı tevékenységet (pl. fa kivágás, 
pincébıl víz szívatás stb.) költségtérítéssel végzi. A költségtérítés mértékérıl és 
megfizetésének módjáról a CSÖTE és a költségviselı fél esetileg megállapodik. 

- Mőködteti az egyesület használatában lévı tőzoltó gépjármővet, gondoskodik annak mőszaki 
karbantartásáról. 

- Az elnök riasztása esetén haladéktalanul, gépkocsivezetı + 3 fıvel minden napszakban 30 
percen belül megkezdi a vonulást. 

- A község területéhez tartozó területeken ellenırzi a tőzbiztonsági elıírásokat. 
- Belvíz okozta káresetek felszámolásában segítséget nyújt. 
- Községi rendezvényeken, a közösségért folytatott munkákban tevékenyen részt vesz 
- Minden évben beszámolót készít az elmúlt év eseményeirıl, és beszámol a képviselı- testület 

elıtt. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
16. Jelen megállapodás csak közös megegyezéssel, írásban módosítható. 
  
17. Ezen együttmőködési megállapodás az aláírás napjával lép hatályba és határozatlan idıre szól.  
 
18. A megállapodás felmondását a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal és 90 napos felmondási 

idıvel bármelyik fél kezdeményezheti. 
 
 
 Csákvár, 2011.május 31. 
 
  
  

Katonáné dr. Venguszt Beatrix Szabó Mihály 
polgármester elnök 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Csákvár Nk-i Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Határidı: 2011.június 10. 
Felelıs: polgármester 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A szavazást követıen a Polgárır Egyesülettel kötendı megállapodást bocsátotta szavazásra.  
 

 

A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
187/2011. (V.26.) határozata 

a Csákvári Polgárırséggel történı  együttmőködési  megállapodás megkötésérıl  
 
A Képviselı-testület elrendeli a Csákvári Polgárırséggel való alábbi együttmőködési 
megállapodás megkötését, melynek pénzügyi fedezetét költségvetési tartaléka terhére biztosítja: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
  mely létrejött 

CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
  valamint  a  

CSÁKVÁRI POLGÁRİRSÉG 
között. 

  
A Polgárırségrıl szóló 2006. évi LII.  törvény 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatok hatékony 
végrehajtása céljából — Csákvár Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat, 
képviseli Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) és a Csákvári Polgárırség (továbbiakban: 
POLGÁRİRSÉG, képviseli Rabi István elnök) az alábbiakban állapodnak meg: 
  

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A POLGÁRİRSÉG Csákvár nagyközség közigazgatási határán belül mőködı társadalmi szervezet, 
mely az Alapszabályában vállalt tevékenységével közremőködik a helyi közbiztonsági, rendvédelmi, 
bőnmegelızési feladatok ellátásában.  

  
2. Felek elöljáróban rögzítik, hogy jelen megállapodás kettıs célt szolgál: egyrészt Csákvár 

Nagyközség Önkormányzata eleget kíván tenni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének („gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl és 
közbiztonság helyi feladatairól”), másrészt az Egyesület részére a mőködéséhez szükséges fedezetet 
biztosítja. A megállapodás egyúttal a felek jogait és kötelezettségeit is rögzíti. 

 

A POLGÁRİRSÉG SZÁMÁRA ÁTADOTT HELYISÉG HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 

 
3. Az Önkormányzat ezúton hozzájárul, hogy az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonában álló, Csákvár, 

Széchenyi u. 8. szám alatt található „tanácsház” ingatlan épületében található külön bejáratú, kb. 
20 m2 alapterülető helyiséget jelen megállapodás hatályba lépésétıl kezdve folyamatosan, 
kizárólagosan a POLGÁRİRSÉG cél szerinti tevékenysége érdekében használja. A helyiségben a 
megállapodás megkötésekor villamos áram és víz közmő van bekötve, főtése földgázzal 
megoldott. 

 
4. A POLGÁRİRSÉG a helyiséget kizárólagos használatba veszi. Kötelezettséget vállal, hogy az 

ingatlant kizárólag cél szerinti tevékenysége érdekében használja, azt másnak további használatba 
nem adja. Ettıl eltérést alkalmanként a polgármester engedélyezhet. 

 
5. A 3.pontban megjelölt helyiséget az Önkormányzat térítésmentesen adja a POLGÁRİRSÉG 

használatába. 
 
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a helyiség rezsiköltségét fizeti. 
 
7. Felek megállapodnak, hogy a POLGÁRİRSÉG a helyiségben felmerülı esetleges károk 

megelızése érdekében minden szükséges intézkedést haladéktalanul köteles megtenni. 
Amennyiben az épületben kár keletkezik, az észlelést követıen a POLGÁRİRSÉG a 
kárenyhítéshez szükséges tevékenységet haladéktalanul köteles megkezdeni.  
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8. A kárt elsısorban a POLGÁRİRSÉG köteles megtéríteni. Elsıdlegesen saját költségén az eredeti 
állapot helyreállítására köteles, amennyiben ennek a kár észlelésétıl számított 15 napon belül nem 
tesz eleget, az Önkormányzat a POLGÁRİRSÉG költségére végezteti el a munkát. Vis maior 
esetén az Önkormányzat állja a kár helyreállításának költségeit.  

 
9. A POLGÁRİRSÉG bármely idıpontban köteles lehetıvé tenni, hogy az Önkormányzat erre 

jogosult képviselıje a használat feltételeit ellenırizze. 

 

A FELEK TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI 

 
10. Felek vállalják, hogy az Önkormányzat Polgármestere, valamint a POLGÁRİRSÉG elnöke 

kölcsönösen, telefonon tájékoztatja egymást a Csákvár területén bekövetkezett minden káresetrıl, 
melynek következtében: 

- életmentési feladatok ellátása, 
- tőzoltási és mőszaki mentési feladatok ellátása, 
- jelentıs vagyoni kár felszámolása, a további veszélyhelyzet kialakulásának  megelızése, 

illetve a helyreállítás segítése 
- forgalomterelés, helyszínbiztosítás, ırzési feladat ellátása, 
- bőnmegelızés érdekében a lakosság van egyes csoportok tájékoztatása szükséges. 

  
Önkormányzat telefonszáma:             22 / 582-310   
POLGÁRİRSÉG elérhetısége (Rabi István elnök)  20 / 551-14-92 

 
                              
11. Az Önkormányzat vállalja, hogy  
a.) közremőködik 

- pályázatok készítésében, 
- szakmai programok és gyakorlatok szervezésében. 

b.) pénzügyi tartalékba helyez 100.000 Ft összeget, melyet utólagos elszámolási kötelezettség terhe 
mellett, írásbeli kérelemre kizárólag a POLGÁRİRSÉG hívhat le 

- az Önkormányzat megbízásából végzett tevékenység költségeinek megtérítésére (munkadíjra 
nem), 

- akut forráshiány megoldására. 
 
 
15. A POLGÁRİRSÉG vállalja:  

- temetések alkalmával a temetı parkoló ırzését, 
- halottak napján 48 órában a temetık és a parkoló felügyeletét, 
- rendezvények alkalmával a forgalom irányítását, a rendezvény biztosítását, 
- minimum heti egy alkalommal, az esti és éjszakai órákban járırözést, 
- káresetek felszámolásában segítség nyújtását, 
- községi rendezvényeken, a közösségért folytatott munkákban tevékeny részvételt, 
- minden évben beszámolót készítését az elmúlt év eseményeirıl, és a beszámolást a képviselı- 

testület elıtt. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 
16. Jelen megállapodás csak közös megegyezéssel, írásban módosítható. 
  
17. Ezen együttmőködési megállapodás az aláírás napjával lép hatályba és határozatlan idıre szól.  
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18. A megállapodás felmondását a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal és 90 napos felmondási 

idıvel bármelyik fél kezdeményezheti. 
 
 Csákvár, 2011.május 31. 
  
  

Katonáné dr. Venguszt Beatrix Rabi István 
polgármester elnök 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Csákvári Polgárırség 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
Határidı: 2011.június 10. 
Felelıs: polgármester 
 
21./ Ügyvédi közremőködés árajánlatairól 
       (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Betrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a május 19-én megtartott ülésén tárgyalta a napirendet. Felkérte a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság határozatáról.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyik és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvédnek adjon a 
képviselı-testület állandó megbízást szerzıdés kötésre és ellenjegyzésre, pervitelre, ezért a határozati 
javaslat „A” változatát javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület  6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
188/2011. (V.26.) határozata 

az ügyvédi közremőködésre irányuló megbízásról 
 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete állandó ügyvédi megbízást kíván adni 
dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes (8083 Csákvár, Kálvária u. 55.)  ügyvédnek  jogi tanácsadásra, okirat 
szerkesztésre és ellenjegyzésre vonatkozó keretszerzıdés megkötésére.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdés tervezetét a június havi rendes ülésre terjessze 
elı. 
 
Határidı: 2011. június 10. 
Felelıs:     polgármester      
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22./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata honlapjának tartalmi felülvizsgálata 
        (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat 
„A” változatának elfogadását.  
Hozzászólás nem volt, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testölet 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
189/2011. (V.26.) határozata 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata honlapjának tartalmi felülvizsgálatáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli a település hivatalos 
honlapjának tartalmi és strukturális felülvizsgálatát, valamint a jogszabályoknak való 
megfelelıségének ellenırzését. 
A Képviselı-testület a feladat ellátására ad-hoc bizottságot hoz létre, a feladattal megbízott személyek: 
a polgármester, Bokodi Szabolcs és dr. Szeredi Péter. A bizottság elnöke Bokodi Szabolcs. 
Felkéri Bokodi Szabolcsot, hogy a bizottság munkájának eredményét a szeptember havi rendes ülésre 
terjessze elı. 
 
Határidı: 2011. augusztus 31. 
Felelıs:     polgármester      
 
23./ A Polgármesteri Hivatal számítógépparkjának és szoftverállományának felmérése 
       (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Az elıterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság és a Polgármesteri Hivatal 
számítógépparkjának és szoftverállományának  felmérésérıl szóló tájékoztatót a képviselı-testületnek 
elfogadásra javasolja. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület   6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
190/2011. (V.26.) határozata 

a Polgármesteri Hivatal számítógépparkjának és szoftverállományának felmérésérıl  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 
számítógépparkjának és  szoftverállományának  felmérésérıl szóló tájékoztatót megismerte, azt 
elfogadja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  jegyzı  
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24./ A polgármesteri hivatal telefonkönyvben való kiemelt megjelenési lehetıségérıl  
       (Elıterjesztés, határozati javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Betrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság nem javasolja  a polgármesteri hivatal telefonkönyvben való kiemelt 
megjelentetését, a határozati javaslat “B” változatát javasolja elfogadásra. 
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  

191/2011. (V.26.) határozata 
a Polgármesteri Hivatal telefonkönyvben való kiemelt megjelentetésérıl 

 
A Képviselı-testület úgy határoz, hogy Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala tekintetében a 
2011. évi térségi, illetve az online telefonkönyvben való kiemelt megjelenési lehetıséget nem kívánja 
igénybe venni. 
 
Határidı: 2011. június 1.    
Felelıs:   jegyzı         
 
25./ Kıburkolat készítési ajánlatról 
       (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Felkérte Csillag Tibort, a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
A Településfejlesztési Bizottság megfontolásra érdemesnek tartja a javaslatot. Javasolja a képviselı-
testületnek, hogy szervezzen üzemlátogatást. Fontosnak tartja a bizottság, hogy ismereteket 
szerezzenek arról, milyen nagyságú terület igényel, illetve milyen eszközigénye van a beruházásnak.  
Javasolja a határozati javaslat „A” változatának elfogadását.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem hangzott el, ezért a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 

192/2011. (V.26.) határozata 
kıburkolat készítı üzem beindításáról 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, folytasson 
tárgyalásokat a Daminick Kft-vel a térkı burkolat készítı üzem beindításának anyagi és egyéb 
feltételeirıl, és terjessze a tárgyalás eredményét a következı képviselı-testületi ülés elé. 
 
Határidı: 2011. június 10. 
Felelıs:     polgármester      
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26./ Csákvár, Móricz Zsigmond u. Arany János u. találkozásánál lévı közterület jelenlegi  
       használatával kapcsolatos panaszbejelentés 
       (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Felkérte Csillag Tibort, a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 

Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság a panaszbejelentést megvitatta, megállapítást nyert, hogy a szóban-
forgó ”játszótér” önkormányzati építési telek. Javasolja a bizottság, hogy a környékbeli lakók 
postaládájába tegyenek szórólapokat, kérjék fel a szülıket, nyilatkozzanak arról, hogy maradjon- e ún. 
futballpálya használatra a terület. Amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy   szeretnék továbbra is a 
jelenlegi funkciónak megfelelıen használni, úgy kérje az önkormányzat, hogy járuljanak hozzá 
önkéntes segítségükkel (anyagi, fizikai) labdafogó háló kihelyezéséhez.  
Felmerült a bizottság részérıl az is, hogy a területet nagysága miatt akár építési telekként is 
értékesítheti az önkormányzat.    
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem hangzott el, ezért a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 

193/2011. (V.26.) határozata  
Móricz Zs. és Arany J. u. találkozásánál lévı önkormányzati terület használatáról  

  
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának  Képviselı-testülete megismerte az önkormányzat 1280/75 
hrsz.-ú területen folytatott  futballozás miatti panaszbejelentést. Amennyiben a környéken lakó szülık 
igénylik a közösségi helyszín megmaradását, illetve önkéntes munkával segítik a célnak megfelelı 
kialakítását, javasolja a bejelentı ingatlana felıli futballháló  elhelyezését.  
 
Határidı:  2011. június 30.  
Felelıs:      polgármester 
 
 
27./ Útmutatók készítése a községbe érkezık számára 
       (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és javasolja a képviselı-testületnek a 
községbe érkezık számára készítendı útmutatók elıterjesztés, illetve a tervezet szerinti elkészítésének 
elfogadását.  
Hozzászólás nem hangzott el, ezért a bizottsági javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
194/2011. (V.26.) határozata 

a községbe érkezık számára készítendı útmutatókról 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli a községbe érkezık számára 
útmutatók készítését az alábbi témában: 
1./ Miért éppen Csákvár?  Befektetési útmutató vállalkozásoknak 
2./ Miért éppen Csákvár?  Tájékoztató a letelepedni vágyóknak 
3./ Miért éppen Csákvár?  Kulturális és turisztikai tájékoztató 
4./ Csákvári Sárga Oldalak 
 
Mindegyik útmutató közvetlenül elérhetı legyen a csákvári honlapról, és külön honlaprészt kell 
biztosítani számukra. 
 
Határidı: 2011.12.31. 
Felelıs: polgármester 
 
 
28./ Aktuális  ügyek:  
  
      28/1. Bodmér község köszöntése fennállásának 700. évfordulója alkalmából 
               (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

                           

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elızetesen tárgyalta az elıterjesztést, illetve a határozati javaslatot és  a 
protokolláris  határozati javaslatban foglaltakat a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
A határozati javaslat kiegészítését javasolja az alábbiak szerint: Csákvár Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselı-testülete minden csákvári lakos nevében tisztelettel köszönti Bodmér 
Község Önkormányzatát „és polgárait”…….  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A javaslattal a maga részérıl egyetértett, mivel több hozzászólás nem volt a kiegészítéssel együtt 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 

 195/2011. (V.26.) határozata 
Bodmér község fennállásának 700. évfordulója alkalmából történı köszöntésérıl 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli az alábbi határozat díszes 
oklevélen történı közlését Bodmér Község Önkormányzatával: 
Hírmondó következı számában jelenjen meg 
„Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete minden csákvári lakos nevében 
tisztelettel köszönti Bodmér Község Önkormányzatát és polgárait a község fennállásának 700. 
esztendeje alkalmából. 
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A Képviselı-testület nagyrabecsülését és köszönetét fejezi ki a két község között tradicionálisan 
meglévı, és jól mőködı kapcsolatrendszerért. 
 
Bodmér Község Önkormányzatának sikeres mőködést, lakóinak sok sikert és jó egészséget kívánunk! 
 

Tisztelettel köszönti Önöket: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata” 
 
Az oklevélen szerepelnie kell a két község címerének, és Csákvár díszpecsétjének. 
 
Határidı: 2011. június 10. 
Felelıs:   polgármester 

 
 

28/2. Brókernet ajánlatának megvitatása  
         (Elıterjesztés, határozati javaslat, ajánlat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a május 19-én megtartott ülésén  tárgyalta az elıterjesztést, illetve az 
ajánlatot és a határozati javaslat  „B” változatának elfogadását javasolja a képviselı-testületnek,  mely 
szerint  nem kíván élni Domján László ajánlatával. 
Más javaslat, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
196/2011. (V.26.) határozata 

polgármester részére kötelezıen kifizetendı végkielégítésre vonatkozó tartalékképzésrıl 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete nem kíván élni a Brókernet képviselıje, 
Domján László független pénzügyi tanácsadó ajánlatával. 
 
Felkéri a jegyzıt, hogy a képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa az ajánlattevıt. 
 
Határidı: 2011. június 10. 
Felelıs:     jegyzı    
 
28/3.  Status Capital ajánlatának megvitatása  
        (Elıterjesztés, határozati javaslat, ajánlat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

   
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat „B” változatának 
elfogadását, mely szerint nem kíván a Status Capital Zrt-vel üzleti kapcsolatot létesíteni.  
Más javaslat, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
  
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
197/2011. (V.26.) határozata 

a Status Capital tanácsadói ajánlatáról 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete nem kíván a Status Capital Zrt-vel (7100 
Szekszárd, Arany J. u. 17-21.) üzleti kapcsolatot létesíteni. 
Felkéri a jegyzıt, hogy a képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa az ajánlattevıt. 
 
Határidı: 2011. június 10. 
Felelıs:     jegyzı    
 
28/4. Pálinkás Károly kérelme  
         (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a kérelmet érdemben mindaddig 
ne tárgyalja, amíg kérelmezı az eredeti állapotot nem állítja helyre és az állattartási kötelezettségének 
nem tesz eleget. Felhívja a jegyzıt, hogy hivatalos úton  szerezzen érvényt a hatósági kötelezésnek.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Elmondta, hogy  többen üdülésre használják azon a területen az ingatlanaikat, és zavarja ıket az 
állattartási körülmény, a trágya tárolása is kívánnivalót hagy maga után. 
 
Tóth Jánosné jegyzı: 
A kérelmezı a hatósági  felszólításnak eleget tett. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Az ülés elıtt megnézte a szóban forgó területet,  mely véleménye szerint  jelentéktelen az 
önkormányzat szempontjából, nem termıföld.  Úgy gondolja, hogy a bérbe adásnak elvi akadálya nem 
lenne. Javasolja, hogy úgy foglalkozzon az önkormányzat a bérbe adással, hogy három évre 
visszamenıleg fizesse be a bérleti díjat, mivel már azóta használja a területet. A bérleti díj összege 
nem irreális, ennek is utána nézett, de természetesen ez a kérelmezı és az önkormányzat 
megállapodásának kérdése. A terület erısen  parlagfüves, az önkormányzatnak is  jó az, ha tisztán van 
tartva. A bevétel szempontjából  érdeke az önkormányzatnak, hogy bérbe adják.  Javasolja, hogy a 
bérlı a meglévı állapothoz igazodva  kerítse el a területet, közösen jelöljék ki a határvonalat.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja, hogy a képviselı-testület napolja el a következı ülésre a döntést.   
 
Csillag Tibor képviselı. 
Nem kellene elnapolni a döntést. Az  állattartás feltételeinek  meg kellene,  hogy feleljen a kérelmezı, 
a terület elkerítését pedig kössék a képviselı-testület engedélyezéséhez, mivel önkormányzati 
területrıl van szó.   
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Folytasson  tárgyalásokat  az  önkormányzat  a  kérelmezıvel  és a terület elfoglalásának idıpontjától, 
- tudomása szerint mintegy 3 éve már használja-  visszamenıleg fizesse meg a bérleti díjat és egy évet 
pedig fizessen meg elıre az önkormányzat részére. Javasolja továbbá, hogy kérelmezıvel közösen 
jelöljék ki azt a területhatárt, ameddig  elkeríthet.   
 
Tóth Jánosné jegyzı: 
A képviselı-testületnek arról kellene döntést hoznia, hogy a napirendet  elnapolja, vagy pedig, ha a 
javaslat alapján módosít az elhatározásán,  akkor a feltételeket  közöljék a kérelmezıvel. Abban az 
esetben, ha a kerítést elbontja, akkor nem tud  állatokat tartani.  Ha a képviselı-testületnek 
szándékában áll bérbe adni a területet, akkor nem kellene megkövetelni, hogy az oszlopokat szedje fel.  



37 
 

A lakossági bejelentés arra irányult, hogy az állattartás zavarja a környékbeli  ingatlantulajdonosokat 
és ekkor derült ki, hogy kérelmezı elkerített az önkormányzat területébıl.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy a legelı terület bérbe adását napolja el mindaddig, amíg 
kérelmezı nem tartja be maradéktalanul az állattartásra vonatkozó rendelkezéseket.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
 198/2011. (V.26.) határozata 

a Csákvár, 2442., illetve 2329/2 hrsz-ú legelı  
Pálinkás Károly részére történı bérbeadásáról 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvár,  2442., illetve 2329/2 hrsz-ú 
legelı terület bérbe adásáról szóló napirendet elnapolja mindaddig,  amíg kérelmezı  nem tartja be 
maradéktalanul az állattartásra vonatkozó rendelkezéseket.  
 
Felkéri a jegyzıt, hogy a képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa a kérelmezıt. 
 
Határidı: 2011. június 10. 
Felelıs:    polgármester 
 
28/5. Szóbeli tájékoztatás víz megtakarítási teszt bevezetésérıl a Gondozási Központ és  
         Idısek Otthonában  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a Gondozási Központ és Idısek Otthonában a víz 
megtakarítási tesztet csak abban az esetben rendelje meg az intézményvezetı, ha azt az ÖkoEnergia 
Program Kft. egy hónapra térítésmentesen biztosítja.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Gondozási Központ és Idısek Otthonában a víz 
megtakarítást szolgáló eszközt térítésmentesen felszerelték.  
 
A képviselı-testület a polgármester tájékoztatását 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül tudomásul vette.  

 
28/6. Szakács Zoltán kérelme 
        (Elıterjesztés,  határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet, felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:   
A Településfejlesztési Bizottság a költségekre,  továbbá közútkezelıi szempontokra  való tekintettel 
nem javasolja a kérelemben foglaltak támogatását.  
Javasolja  az érintett ingatlantulajdonosok összehívását annak érdekében, hogy ismertessék az út 
áthelyezésével járó kiadásokat,  nyilatkozzanak arról, hogy vállalják- e a megvalósítás költségeit, 
tekintettel arra, hogy az önkormányzat jelenlegi gazdasági – és pénzügyi helyzete ezt  nem teszi 
lehetıvé.  
Ha lehetıség van útjavításra, akkor azt kellene elvégezni, nem pedig az új útcsatlakozás kiépítését.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja, hogy kérjenek ajánlatot arra, hogy a telek mögötti útszakasz gréderezése,  járhatóvá tétele  
mennyibe kerülne, a lakossággal ismertessék a testület ajánlatát. 
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
199/2011. (V.26.) határozata 

az Esterházy Móric köz Vajda János utca felıli bejáratának áttételérıl 
 és az út nyomvonalának megváltoztatásáról. 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete nem járul hozzá az Esterházy Móric köz  
bejáratának 818 hrsz.-ú ingatlanon túlra történı  áttételéhez, és az út nyomvonalának 
megváltoztatásához. 
A hivatal kérjen árajánlatot a Malom utca  gréderezésére, intézkedjen „tehergépjármővel behajtani 
tilos” közlekedési  tábla kihelyezésérıl. 
 
Határidı: 2011.12.31. 
Felelıs: polgármester 

 
28/7. TÖOSZ tagság létesítése  
          (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A maga részérıl úgy ítéli meg, hogy az önkormányzatnak érdemes lenne belépni a szövetségbe.  
Közös érdekük, hogy elsı kézbıl kapjanak információt, errıl tájékoztatni fogja majd a  testületet. Úgy 
gondolja, amennyiben tagja lenne az önkormányzat is a szövetségnek, akkor ott is hasznos munkát 
tudna kifejteni polgármesterként.   A tagdíj 6 hónapra esı részt kellene kifizetnie az önkormányzatnak. 
Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat.   
 
Dr. Szeredi Péter képviselı:  
A TÖOSZ különbözı nemzetközi szervezeteknek is tagja, ebbıl is elınye származhat 
önkormányzatunknak. A szövetség fejlett infrastruktúrával rendelkezik a tájékoztatásra, és úgy véli, 
hogy az  érdekérvényesítı képessége is javult az utóbbi idıben.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
200/2011. (V.26.) határozata 
TÖOSZ tagság létesítésérıl  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége alapszabályában megfogalmazott célkitőzéseket magára nézve kötelezınek ismeri el és 
2011. május 26-tól tagja kíván lenni a TÖOSZ-nak.  
 
Felkéri a jegyzıt, hogy a testület döntésérıl a TÖOSZ titkárságát tájékoztassa.  
 
Határidı. azonnal 
Felelıs: jegyzı 
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28/8 Malac-hegyi út rendezési ügye  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Fácános kerttıl kezdıdıen a kb. 200 m. útszakasz rossz állapotban van. Többen életvitelszerően élnek 
ott. Az önkormányzat forrás hiányában nem tud az út javításához hozzájárulni, melynek becsült 
költsége mintegy 1.000.000.- Ft lenne.  Az ott lakókkal felveszi a kapcsolatot annak érdekében, hogy 
összefogással valósítsák meg. Példaként említette, hogy a Vaskapu dőlıben is az ingatlantulajdonosok 
fogtak össze és saját költségükön tették járhatóvá az utat.   
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul 
vette a tájékoztatást.  
 
28/9. Ólomkatona szobor elhelyezésérıl    
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet,  hogy az Ólomkatona megépítésére 2006. tavaszán alakult meg az 
Ólomkatona  Kft. Településünket is megkeresték, hogy  mint turisztikai látványosság  itt nyerjen 
elhelyezést.    
E célra elképzelhetınek tartaná a Vaskapu völgyet,  ehhez azonban telekösszevonásra lenne szükség.  
Úgy véli, hogy ha kiírásra kerülne a turisztikai attrakciókra irányuló pályázat,  akkor  nem erre a célra 
kellene benyújtani az önkormányzatnak a pályázatot, hanem inkább a múzeum, illetve a tőzoltó torony 
rendbetételére. Jó lenne  kialakítani turisztikai látványosságot településünkön,  de félı, hogy a katona 
ólomborítása  csapadék hatására kioldódik a területen.  Értesíti az Ólomkatona Kft.  képviselıit a 
testület döntésérıl.  
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
201/2011. (V.26.) határozata 

Ólomkatona szobor elhelyezésérıl  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az ólomkatona szobor elhelyezésére  
méltó,  megfelelı nagyságú területet nem tud biztosítani.  
 
Határidı:  azonnal  
Felelıs:  polgármester 
 
28/10. Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület kérelme  
             (Kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Ismertette a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  községi címer használatra irányuló kérelmét. 
Az önkormányzati jelképek alapításáról  és használatának rendjérıl szóló 19/1994. (IX.30.) 
önkormányzati rendeletet módosító 13/1995. (VII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglaltak 
alapján a címer  állandó használatát a képviselı-testület engedélyezi.  
Javasolja, hogy a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület kiadványain, rendezvényein használhassa a 
községi címert.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  

202/2011. (V.26.) határozata 
a községi címer használatának engedélyezésérıl 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete „Az önkormányzati jelképek alapításáról 
és használatának rendjérıl szóló 19/1994. (IX.30.) önkormányzati rendeletet módosító 13/1995. 
(VII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglaltak alapján engedélyezi a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesületnek kiadványain, rendezvényein a címer színezett, illetve vonalas rajzú változatának állandó 
jellegő használatát.  
 
Határidı: 2011. június 15.  
Felelıs:     polgármester   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A levél további részében foglaltakkal kapcsolatban az alábbi javaslatot tette a képviselı-testületnek.  
A tőzoltó torony állagmegóvása érdekében javasolja, hogy a képviselı-testület éljen majd az adódó 
pályázati lehetıséggel. Javasolja továbbá, hogy a községgazdálkodási iroda vizsgálja felül a tőzoltó 
torony állapotát.  
Ezt követıen javasolja, hogy az Egyesület kérelmének adjanak helyt. Felkérte az iskola igazgatóját, 
hogy az intézményben  lévı használaton kívüli elektromos hajtású fazekaskorongok közül 1 db-ot 
térítésmentesen használatra adjon át a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületnek.    
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  
203/2011. (V.26.) határozata 

tőzoltó torony állagának felülvizsgálatáról  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Vértes Múzeum Baráti 
Köre Egyesület kérelmét és az alábbi döntést hozta:  
 
Felkéri a községgazdálkodási irodát, hogy mérje fel  a tőzoltó torony mőszaki állapotát, készítsen    
írásbeli jelentés a tapasztaltakról 
 
Határidı: 2011. június 30.  
Felelıs:  községgazdálkodási irodavezetı 
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  

204/2011. (V.26.) határozata 
elektromos fazekas korong használatba adásáról  

 
 Csákvár Nagyközség Önkormányzatának  képviselı-testülete megismerte a Vértes Múzeum Baráti 
Köre Egyesület kérelmét és az alábbi döntést hozta:  
Felkéri az iskola igazgatóját, hogy a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  részére 1 db elektromos 
hajtású fazekas korongot térítésmentesen adjon használatba, melyrıl készüljön átadás-átvételi 
jegyzıkönyv. 
 
Határidı:  2011. június 15.   
Felelıs:  Iskolaigazgató         
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28/11. Mese –Vár Óvoda Gánti tagóvodájában egységes  óvoda-bölcsıde létrehozásáról 
           (Levél, határozat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Tóth Jánosné jegyzı:  
Ismertette a képviselı-testülettel  az egységes óvoda-bölcsıde csoport létrehozásáról szóló határozatát.  
A gánti testület döntése Alapító Okirat módosításával jár, de erre majd a késıbbiekben kerül sor, 
egyenlıre a csákvári képviselı-testület hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.   
 
Szeredi Péter képviselı:  
Lehet- e tudni, hogy mi az indoka a gánti testület döntésének?  
 
Faddi Péterné óvoda vezetı:  
A gánti testület is gondolkodott a bölcsıde kialakításáról, azonban a településen  nincs annyi igény, 
hogy külön csoportot hozzanak létre és erre megfelelı,  alkalmas helyiség sincs 2-3 bölcsıdés korú 
gyermek elhelyezését oldanák meg az óvoda-bölcsıde csoport kialakításával.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Egy óvodai csoportban lennének a bölcsıdések és az óvodások? 
 
Faddi Péterné óvoda vezetı:  
A gánti óvodában 15-16 fı vagy egy csoportban, az elmúlt nevelési évben 16 fı  volt a 
csoportlétszám, erre a létszámra 5 bölcsıdést lehet felvenni. Személyi feltétel egy külön gondozónı 
kell a bölcsıdésekhez.  A személyi és tárgyi feltételek kialakítását a gántiak vállalják.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több hozzászólás nem lévén  javasolta a képviselı-testületnek, hogy a gánti óvoda-bölcsıde csoport 
létesítéséhez adja hozzájárulását.  
 
A képviselı-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
205/2011. (V. 26.) határozata 

a Mese-Vár Óvoda gánti tagóvodájában egységes óvoda-bölcsıde csoport létrehozása 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte Gánt Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének 83/2011. (V.18.)  határozatában foglaltakat, és támogatja a 
Mese-Vár Óvoda gánti tagóvodájában egységes óvoda-bölcsıdei csoport  létrehozását. 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  polgármester 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a nyilvános ülést 18.00 órakor 
berekesztette.   

- k m f  -  
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  
polgármester        jegyzı 
 
 
 
Setét Vilmos          dr. Szeredi Péter 
jegyzıkönyv hitelesítı       jegyzıkönyv hitelesítı  


