1

FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG
JEGYZİKÖNYV
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl
Határozatok:
217/2011. (VI. 30.)
218/2011. (VI.30.)
219/2011. (VI.30.)
220/2011. (VI.30.)
221/2011. (VI.30.)
222/2011. (VI.30.)
223/2011. (VI.30.)
224/2011. (VI.30.)
225/2011. (VI.30.)

226/2011. (VI.30.)
227/2011. (VI.30.)
228/2011. (VI.30.)
229/2011. (VI.30.)
230/2011. (VI.30.)
231/2011. (VI.30.)
232/2011. (VI.30.)
233/2011. (VI.30.)
234/2011. (VI.30.)
235/2011. (VI.30.)
236/2011. (VI.30.)
237/2011. (VI.30.)
238/2011. (VI.30.)
239/2011. (VI.30.)
240/2011. (VI.30.)
241/2011. (VI.30.)
242/2011. (VI.30.)
243/2011. (VI.30.)
244/2011. (VI.30.)
245/2011. (VI.30.)
246/2011. (VI.30.)
247/2011. (VI.30.)

a két ülés között végzett munkáról
az Esterházy kastélypark helyi jelentıségő védett területté nyilvánításáról
a Perneky Mérnöki Iroda Kft. energetikai audit elkészítésére kötött
megállapodásról
ügyvédi közremőködésre vonatkozó keretszerzıdés megkötésérıl
megválasztása
OTP Hungaro Projekt Kft-vel megbízási szerzıdés megkötésérıl
csakvar.hu internetes oldal üzemeltetésére vonatkozó megbízási szerzıdés
megkötésérıl
Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását végzı nyomda kiválasztásáról
a Helyi Vízuál regiszter szerzıdés megkötésérıl
Csákvári Torna Klubbal, valamint a Csákvári Kulturális és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel együttmőködési megállapodás
megkötésérıl
Móric-majori út felújításáról
Esterházy Iskola villamos hálózatának kiépítése
Vajda János utcai útszőkület megszőntetése
Damjanich utca 15. szám alatti lakóingatlan hasznosításáról
a szennyvíztisztító telep és hálózat bıvítésére irányuló további
tárgyalásról
a Beszerzési és Elszámolási Szabályzat elfogadásáról
a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
mőködésérıl szóló beszámoló napirendrıl történı levételérıl
a Göböly völgyi tavak önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó
szándéknyilatkozatról
a Magyar Piac Szövetkezethez való csatlakozásról
Csákvárról készült televíziós felvétel DVD változatának megvásárlásáról
Floriana Napok rendezvényeihez pótlólagos forrás biztosításáról
az önkormányzati intézmények energetikai felülvizsgálatáról
víztakarékos csapbetétek megvásárlásáról
Czvikli Ferenc közterület térburkolására vonatkozó kérelmének
elfogadásáról
2011. I. félévben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodása elsı
négy hónapját bemutató tájékoztató elfogadásáról
Körjegyzıségi feladatok ellátására Vértesboglár község csatlakozásáról
Körjegyzıségi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás megkötésérıl
Temetkezési Kft-ben lévı önkormányzati üzletrész vételi ajánlatáról
a csákvári 0144 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó településrendezési
szerzıdésrıl
a Jobbik csákvári szervezete és a Vaskapu Hagyományırzı Egyesület
kérelmérıl
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Bíráló
Bizottsága tagjainak megválasztásáról
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Jegyzıkönyv
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. június 30-án megtartott
nyilvános ülésérıl.
Jelen vannak: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Mészáros Tamás
dr.Nagy István
Bokodi Szabolcs
Csillag Tibor
Dornyiné Eigner Ágnes
Jankyné Kıvári Csilla
Távol:

Setét Vilmos
dr. Szeredi Péter

Meghívottak: Tóth Jánosné
Nagyné John Ágnes
Knausz Imre
Tóth Árpádné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
jegyzı
önkormányzati irodavezetı
intézményvezetı
MSZP. helyi szervezetének képvis.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a nyilvános ülésen megjelent képviselı-testületi tagokat, valamint az ülésen jelenlévı
meghívottakat.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására azzal, hogy a 14./ napirendi pontot
napolják el a júliusi ülésre. Az aktuális ügyeknél javasolja tárgyalni a Fejér Megyei Önkormányzatok
Temetkezési Kft-ben fennálló, az önkormányzat tulajdonát képezı üzletrész vásárlására érkezett vételi
ajánlatot,
a Településrendezési szerzıdést, Jobbik Magyarországért Mozgalom Csákvári
Szervezetének, valamint a Vaskapu Hagyományırzı Egyesület kérelmét, a Körjegyzıség alakítása
Vértesboglár községgel napirendet, a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Tanácsa közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges határozati javaslatának
elfogadását, a WWE Films Kft.- Korda Stúdió filmforgatással kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat
kérését.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Dornyiné Eigner Ágnes és Jankyné Kıvári Csilla képviselı-testületi
tagokat javasolja.
Megkérdezte, hogy van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata?
Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el, ezért a meghívóban kiadott napirendi pontokat
a módosító indítványokkal és a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal együtt szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban
kiadott napirendi pontokat a módosító indítványokkal együtt elfogadta, jegyzıkönyv hitelesítınek
Dornyiné Eigner Ágnes és Jankyné Kıvári Csilla képviselı-testületi tagokat megválasztotta.
Napirendi pontok:
1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
Szóbeli tájékoztatás a vasgyőjtés eredményérıl, valamint a nyári gyermekétkeztetés céljára a
Csákvár
Jövıjéért Közalapítvány számlájára történt befizetésekrıl
Elıterjesztı: polgármester
2./ Az Esterházy-kastélypark helyi jelentıségő védett területté nyilvánítása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság
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3./ A Perneky Mérnöki Iroda Kft.-vel energetikai audit elkészítésére kötött megállapodás teljesítésérıl
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
4./ Ügyvédi közremőködésre vonatkozó megbízási szerzıdés
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
5./ Települési vízrendezésre 2010. évben készített pályázat átdolgozására vonatkozó megbízási
szerzıdés az
OTP-Hungaro-Projekt Kft-vel
Elıterjesztı:polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
6./ Megbízási szerzıdés csakvar.hu internetes oldal üzemeltetésére
Elıterjesztı:polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
7. Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását végzı nyomda kiválasztásáról
Elıterjesztı: Floriana Könyvtár intézményvezetıje
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
8./ Helyi Vizuál Regiszter licensz szerzıdés
Elıterjesztı:jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
9./ Csákvári Torna Klubbal kötendı együttmőködési megállapodás
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Humán Erıforrások Bizottsága
10./ Móric-majori útfelújítására, Esterházy Iskola villanyhálózat kiépítésére, valamint a Vajda János
utcai útszőkület megoldására érkezett árajánlatok megvitatása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
11./ A Csákvár, Damjanich u. 15. számú lakóingatlan hasznosításáról
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
12./ Szennyvíztelep és hálózat bıvítés pályázati lehetısége
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság
13./ Beszerzési szabályzat elfogadása
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
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14./ A Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. mőködésérıl szóló beszámoló
elfogadása
Elıterjesztı: Nonprofit Kft. ügyvezetı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
Humán Erıforrások Bizottsága
15./ Göböl-völgyi tavak önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó szándéknyilatkozat
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
16./ A Magyar Piac Szövetkezethez való csatlakozási lehetıségrıl
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
17./ Rendezvényszervezı kérelmei
Elıterjesztı: Szmolkáné Bene Ibolya
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
18./ Intézmények energetikai felülvizsgálata
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
19./ Vízteszt eredménye a Gondozási Központ és Idısek Otthonában
Elıterjesztı: GKIO intézményvezetı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
20./ Tájékoztató a szabálysértési tényállásokról
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
21./ Czvikli Ferenc kérelme közterület térburkolására
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság
22../ Aktuális ügyek:
- 22/1. Tájékoztató Csákvár Nagyközség Önkormányzata 2011. I. félévben benyújtott
pályázatairól
Elıterjesztı:polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
- 22/2. Szóbeli tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kialakítandó elektronikus
nyilvántartásról
Elıterjesztı: jegyzı
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
22/3.Szóbeli tájékoztatás a kıburkolat készítés anyagi és mőszaki feltételeirıl
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Településfejlesztési Bizottság
- 22/4. Szóbeli tájékoztatás Pálinkás Károly bérleti kérelmérıl
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
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22/5. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének alakulása 2011. 01.01. –
04.30. közötti idıszakban
Elıterjesztı: polgármester
Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
Szóbeli tájékoztató a május 26-án megtartott
döntésekrıl.

zárt képviselı-testületi ülésen hozott

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületi ülés jelenlévıit a május 26-i zárt ülésen hozott döntésekrıl.
Elmondta, hogy Gánt, Vértesboglár községekkel is körjegyzıséget tudna önkormányzatunk alakítani,
ezért várták Gánt Önkormányzatának jelzését, a mai ülésen fog döntést hozni a körjegyzıség alakítása
ügyében a képviselı-testület. Étkezési térítési díj hátralék elengedésérıl hozott döntést a képviselıtestület. Határozat született arról, hogy a Sirály Kft-nek nem értékesíti az általa bérelt ingatlant
önkormányzatunk. Ugyancsak határozattal döntött a képviselı-testület a Csákvár, Jókai u. 46. szám
alatti ingatlan tulajdonrésze felajánlásának elfogadásáról.
1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
(Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elmondta, hogy a képviselı-testület tagjai a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést megkapták. Tájékoztatta az ülés résztvevıit a két ülés között végzett munkáról, illetve az
átruházott hatáskörben hozott határozatokról.
-05. 31-énTÖOSZ konferencián vett részt, ahol a BM helyettes államtitkára dr. Gasparics Emese volt a
vendég. A megkapott 44 oldalas tervezeten mentek végig, megtették észrevételeiket.
-Várossá nyilvánítással kapcsolatos megbeszélést folytatott. Lázár Jánostól kapott választ.
06.01. nyilatkozott az ECHO TV-nek a község környezetvédelmi tevékenységével kapcsolatban.
Ezen a napon délután volt a leendı elsısök találkozása a tanítónıkkel. Este a gazdák összehívására
került sor a házasságkötı teremben, vendég volt Konrád Istvánné, a Magyar Piac Szövetkezet
vezetıje.
06.02-án Perneky Mérnöki Iroda vezetıjével Perneky Antallal folytatott tárgyalást.
Spányi Antal megyés püspöknél tett bemutatkozó látogatást és a templom felújítási pályázattal
kapcsolatban egyeztetett.
Délután Pedagógusnapi köszöntésen vett részt. A nyugdíjas pedagógusok, valamint a Református
Óvoda és Bölcsıde dolgozói üdvözlılapot kaptak
Június 3-án a körjegyzıség alakításával kapcsolatban folytatott tárgyalást Vértesboglár, Bodmér
községek polgármestereivel. Gánt nem jelentkezett. Délután a „szépkorúak” filmklubját szervezte.
Délután 5 órakor a Malachegyben hegygyőlést tartottak az úttal, a kúttal és a villanyhálózat
kiépítésével kapcsolatban. Szükségesnek tartja felmérni a külterületi állandó lakosok elérhetıségét.
(Hóakadály esetén fontosnak tartja.)
Június 4.-én volt a Vaskapu hagyományırzı nap és a trianoni megemlékezés, ahol koszorúzott és
beszédet mondott.
Június 6-án egyeztetett a honlap üzemeltetıjével Diczkó Csabával.
Június 7.-én volt
Mádl Ferenc temetése, megemlékezést mondott Mészáros Tamás,
a
közintézményeken elhelyezték a fekete lobogót.
Június 10-én a Csákvári Esterházy Iskola 8. osztályos tanulóinak ballagási ünnepségén vett részt.
Köszönetet mondott a szervezésért.
Június 11-én a vasgyőjtés eredményesen zárult a településen. Minden résztvevınek megköszönte a
végzett munkáját. A vasgyőjtésbıl származó bevétel 508.000.- Ft. Külön köszönetét fejezte ki Szabó
László vállalkozónak és munkatársainak.
Június 13-án a Rendészeti Kerekasztal egyeztetı megbeszélése volt a Rendészeti Napról.
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06.14-én Elekes Andrással a Fejér Megyei Hírlap fıszerkesztıjével tárgyalt a község
megjelentetésérıl a Hírlapban.
Ugyan ezen a napon rendkívüli ülést tartott a képviselı-testület.
Délután a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos lakossági fórumot tartott az úttal
kapcsolatban Móric-majorban.
Június 15-én
Évzáró iskolai ünnepség volt Csákváron, utána egyeztetést folytatott a belsı hálózat kiépítésével
kapcsolatban az igazgató nıvel és Jankyné Kıvári Csilla képviselıvel, valamint Jeney Zoltán
rendszergazdával.
Június 16-án délelıtt a Geszner-házban járt, ahol Viszló Leventével a PRO-Vértes Természetvédelmi
Közalapítvány elnökével tárgyalt a rendészeti napra vonatkozó felajánlásról és a helyi védelem alá
helyezésrıl.
Ezen a napon zárultak le a június 30-i ülésre készült elıterjesztések.
Gánton iskolai tanévzáró ünnepségen vett részt. Ezen a napon az esti órákban Mészáros Tamás
alpolgármesterrel együtt fogadta Pyrbaum és Kászon testvértelepülések képviselıit.
Június 17-én volt a testvértelepülések delegáltjainak hivatalos fogadása, a sajtótájékoztató, valamint a
környék látnivalóit tekintették meg, este pedig Mészáros Miklósnál vacsora volt. Köszönetét fejezte ki
a szervezıknek, külön köszönte Mészáros Tamás alpolgármesternek, Bokodi Szabolcsnak és
családjaiknak a szervezésben való részvételt.
Június 18-án Csákvári látnivalók megtekintése volt a vendégek programja, ezen a napon szervezték
meg a Fazekas Napot is és este a Múzeumok éjszakáját. Köszönetet mondott a Pro Vértes
Közalapítványnak.
Június 20-án tárgyalást folytatott Szakács Zoltánnal az út bejáratának áthelyezésével kapcsolatban,
errıl a képviselı-testület már korábbi ülésén tárgyalt. A megbeszélésen jelen volt Csillag Tibor is a
Településfejlesztési Bizottság elnöke.
E napon volt a Móric-majori út helyreállításával kapcsolatos helyszíni szemle is, mely sikeresnek
mondható.
A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban több helyszínen lakossági fórumot tartottak a
településen, és a lakosság által javasolt módosításokat igyekeznek figyelembe venni.
Június 21-én fogadta Balázs Sándor bicskei rendırfıkapitány urat, akivel a csákvári közbiztonságról
és a rendıri ellátottságról beszélt.
Június 20-án 21-én és 22-én Bizottsági ülések voltak, melyeken részt vett.
Június 22-én a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Pénzügyi és Költségvetési
Bizottságának ülésén vett részt. a délutáni órákban dr. Szekreczés Anna ügyvéddel két polgármester
társával és a jegyzı asszonnyal együtt tárgyalást folytatott a körjegyzıség alakításával kapcsolatos
megállapodás elkészítésének érdekében.
Június 23-án üzemlátogatáson vett részt néhány képviselı-társával együtt, melynek keretében
megtekintették a
térkı gyártó üzemet. Amennyiben a késıbbiekben is megoldott lesz a
közfoglalkoztatás, akkor vissza kell rá térni.
Június 24-én a jegyzı asszonnyal együtt a Szári Önkormányzatnál járt, ahol a körjegyzıségi leválás és
a munkavállalók elhelyezésérıl tárgyaltak.
Délután 4 órakor volt a komposztálós pályázat záró rendezvénye, ahol dr. Nagy István alpolgármester
is részt vett. 5 órakor volt a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos másik lakossági
fórum.
Június 25-én tartották a Rendészeti Napot. Köszönetet mondott a Csákvári Önkéntes Tőzoltó
Egyesület tagjainak, a polgárıröknek, a Rendészeti Kerekasztalnak, és mindenekelıtt Setét Vilmosnak
a munkájáéért.
A rendészeti nap megnyitását követıen 10 órakor a Hivatal Házasságkötı termében a kihelyezett
gimnáziumban érettségizetteknek átadták az érettségi bizonyítványt, az ünnepségen beszédet mondott.
Este Szabó László tanárra posztumusz díszpolgárunkra emlékeztünk meg a katolikus templomban,
majd a közösségi házban, ahol Mészáros Tamás alpolgármester is jelen volt.
Június 28-án a reggeli órákban ifj. Antalffy Györggyel és dr. Pákh Gergellyel egyeztetett a
településrendezési szerzıdés-tervezetérıl. Délelıtt 10 órakor a Fejér Megyei Szent György Kórház
fıigazgatójával dr. Csernavölgyi István fıigazgatóval folytatott tárgyalást a TB ágyfinanszírozással és
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a tüdıszőrés újbóli helyi beindításával kapcsolatban. 11 órától tárgyalásokat folytatott a Telenor
képviselıjével flotta szerzıdés átdolgozása tárgyában.
Délután 3 órakor tárgyalt Albert Sandmayerrel esetleges német befektetık Csákvárra hívásáról. Este 5
órakor a Móricz Zsigmond utcai játszótérrel kapcsolatban lakossági fórumot hívott össze.
Június 29-én a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos lakossági fórum következı helyszíne a
Kálvária sörözı volt.
Szinte az egész napot áthatotta a CBA-val történı egyeztetés, e hét végére eldöntik, hová fogják
építeni az üzletet.
Köszönetét fejezte ki Bokodi Szabolcs képviselınek, aki a köztisztviselık részére informatikai
oktatást tartott.
Szintén köszönetét fejezte ki Csillag Tibornak a mindennapos munkájáért, amire számíthattak eddig és
a jövıben is kéri a segítségét.
dr. Nagy István alpolgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy közbenjárására ismét mőködik a csákvári gyógyintézetben a
tüdıszőrı röntgengép, eredményes volt a tárgyalás.
Katonáné dr. Venguszt Betarix polgármester:
A Csákvár Jövıjéért Közalapítványhoz a gyermekek nyári étkeztetésére érkezett befizetéseket
ismertette a jelenlévıkkel. Elmondta, hogy az Országos Mentıszolgálat Fıigazgatója levelet küldött,
melyben leírta, hogy a csákvári mentıállomás tekintetében a tárgyalások eredményeként egy kocsit
vállaltak, a második kocsi több tényezı függvénye, országos fejlesztéssel lehetséges csak az újabb
autó üzembe helyezése.
Sikeres tárgyalásokat folytatott az ALBA Volánnal és ennek eredményeként legkorábban 2011.
szeptember 1-tıl módosulhat a menetrend.
Az Okmányiroda kialakításával kapcsolatos elıterjesztést minden képviselı-testületi tag az ülés elıtt
megkapta. Megkérdezte, hogy ez ügyben folytasson- e tárgyalást Cser-Palkovics képviselı úrral?
Elmondta, hogy a járásközpont szempontjából fontos lenne az Okmányiroda létrehozása, azonban
nincs rá normatíva
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja, hogy egyenlıre ne tárgyaljanak az ügyben, azt halasszák a következı évre.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Véleménye szerint jobb az önkormányzat esélye a járásközponti szerepre abban az esetben, ha van a
településen okmányiroda.
A Bizottságok átruházott hatáskörben nem hoztak döntést.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Hármas testvérvárosi találkozóra került sor a hónap közepén. Pyrbaum és Kászon települések küldöttei
jöttek el Csákvárra.
Elmondta, hogy a polgármester asszony is három napon át a testvértelepülésekrıl érkezett
vendégekkel jó házigazdaként együtt volt. Megköszönte mindenkinek a közös programokon való
részvételt és a szervezést. A pénzügyi elszámolást a jövı hétre tervezi. Külön köszönetét fejezte ki
Bokodi Szabolcsnak és Nagyné John Ágnesnek a pályázattal kapcsolatos munkájáért, melynek
köszönhetıen megvalósulhatott az idelátogatók fogadása.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem lévén kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a két ülés között végzett
munkáról, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket fogadja el.
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A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
217/2011. (VI. 30.) 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
2./ Az Esterházy kastélypark helyi jelentıségő védett területté nyilvánítása
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság is és 4 „igen” szavazattal, módosítás
nélkül javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
Elmondta, hogy a védetté nyilvánítással kapcsolatban A Vértesi Erdı Rt. csákvári vezetıje Pravezt
Antal véleménye megérkezett írásban, melyet ismertetett a jelenlévıkkel. Dr. Facsar Kristóf kérte a
védetté nyilvánísát. Viszló Levente a PRO-Vértes Természetvédelmi Közalapítvány elnöke nem
javasolja.
Elmondta, hogy csak az önkormányzat tulajdonában lévı parkot lehet figyelembe venni a pályázatnál,
illetve a kérelemben foglalt ingatlanok közül több hrsz.-ú ingatlan már védelem alatt áll.
Több hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
218/2011. (VI. 30.) határozata
az Esterházy kastélypark helyi jelentıségő védett területté nyilvánításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta a Vértesi
Erdészeti és Fafeldolgozó Zrt. Esterházy kastélypark helyi jelentıségő védett természeti területté
nyilvánítására vonatkozó kérelmét.
A kérelem benyújtását követıen a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától kapott tájékoztatás
ismeretében – mely szerint a 0225 hrsz-ú terület országos védettség alatt áll, illetve a 0229/1 hrsz-ú
ingatlan különleges jelentıségő természet-megırzési (Natura-2000-es) terület – a Képviselı-testület
felhívja a hivatalt, kérjen nyilatkozatot a Vértesi Erdészeti és Fafeldolgozó Zrt-tıl arra vonatkozóan,
hogy a helyi jelentıségő védett természeti területté nyilvánítási kérelmüket fenntartják-e, illetve mely
hrsz-ú ingatlan(ok)ra kérik kiterjeszteni a helyi jelentıségő védettséget.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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3./ A Perneky Mérnöki Iroda Kft-vel energetikai audit elkészítésére kötött megállapodás
teljesítésérıl
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság és az elıterjesztés ismeretében javasolja,
hogy mivel a Perneky Mérnöki Iroda Kft. nem teljesítette a megbízási szerzıdésben vállalt
kötelezettségét, ezért annak ellenértékét az önkormányzat ne utalja át a vállalkozásnak.
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
219/2011. (VI.30.) határozata
a Perneky Mérnöki Iroda Kft. energetikai audit elkészítésére kötött megállapodásról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete megállapítja, hogy a Perneky Mérnöki Iroda
Kft. (6000 Kecskemét, Mikes Kelemen u. 9.) nem teljesítette a megbízási szerzıdésben vállalt
kötelezettségét, ezért az elkészített állapotrögzítı energetikai audit anyagát - az Iroda
szerzıdésszegése, a teljesítési határidı be nem tartása miatt – nem veszi át a Kft. képviselıjétıl. A
vállalkozási szerzıdésben eredetileg szereplı összeg kifizetéséhez nem járul hozzá.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
4./ Ügyvédi közremőködésre vonatkozó megbízási szerzıdés
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság és a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a polgármester asszony és dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes
ügyvéd asszony között fennálló rokoni kapcsolat – mely a Ptk. szerint nem minısül közeli
hozzátartozói viszonynak – nem jelent összeférhetetlenséget a szezıdés aláírása tekintetében
Kéri azonban, hogy a megbízási szerzıdést az alpolgármester írja alá, vagy ellenjegyezze.
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
220/2011. (VI. 30.) határozata
ügyvédi közremőködésre vonatkozó keretszerzıdés megkötésérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
ügyvédi közremőködésre vonatkozó feladatokra dr. Halászné dr. Metlágel Ágnessel az alábbi
keretszerzıdést megkösse.
„Megbízási szerzıdés
mely létrejött
egyfelıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata
/Székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester/, mint megbízó – továbbiakban: megbízó –
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másfelıl dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvéd
/8083 Csákvár, Kálvária u. 55. /,mint megbízott – továbbiakban: megbízott –
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó - Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 188/2011. (V.26.)
határozata alapján - megbízza a megbízottat, hogy részére jogi tevékenységet végezzen; ennek
keretében jogi tanácsadással, okiratok szerkesztésével és ellenjegyzésével vegyen részt a megbízó
mőködésével összefüggésben felmerülı, jogi ismereteket igénylı feladatok megoldásában. Megbízást
a megbízó nevében a polgármester és a jegyzı, illetve – távollétük esetén – a helyettesítésükre jogosult
személyek együttes aláírással adhatnak.
2. Megbízott az 1. pont szerinti megbízást elfogadja.
3. Felek a megbízás teljesítése esetére az alábbi megbízási díjat kötik ki:
- Jogi tanácsadás díja 4.000.- Ft/óra + 25 % ÁFA. Az elszámolás alapja a ténylegesen ráfordított idı.
- A szerzıdéskötés díja azokban az esetekben, amikor a szerzıdés tárgya értékben meghatározató
a) 10.000.000.- Ft értékig 0,80 % + 25 % ÁFA, de legalább 20.000.- Ft + 25 % ÁFA,
b) 10.000.000.- Ft értéket meghaladó szerzıdési érték esetén az a) pontban meghatározott munkadíj
és a 10.000.000.- Ft feletti érték 0,4 %-a + 25 % ÁFA.
Felek a díjtételeket különösen egyszerő, vagy az átlagosnál bonyolultabb ügyekben közös
megegyezéssel mérsékelhetik, illetve magasabb összegben is megállapíthatják.
Egyoldalú okiratszerkesztés díja, továbbá ha a szerzıdés tárgya értékben nem határozható meg a
ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenység alapján számolandó el.
4. A megbízási díj megfizetése a megbízás teljesítésekor, a megbízott által kiállított számla alapján, 8
napos fizetési határidıvel, átutalással esedékes. A teljesítést a polgármester és a jegyzı együttesen
igazolja.
5. A megbízási szerzıdés az aláírása napjától jön létre és határozatlan idıtartamú.
6. A megbízási szerzıdést bármelyik fél 30 nap felmondási idı figyelembevételével írásban,
indokolás nélkül jogosult felmondani.
A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerzıdı felek ezt a megbízási szerzıdést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük és azt,
mint szerzıdési akaratunkkal mindenben megegyezıt helyben hagyóan, saját kezőleg írtuk alá.
Kelt Csákváron, 2011.
napján
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
megbízó

dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes
megbízott”

Határidı: 2011. július 8.
Felelıs: polgármester
5./ Települési vízrendezésre 2010. évben készített pályázat átdolgozására vonatkozó megbízási
szerzıdés az OTP Hungaro –Projekt Kft-vel
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság és 4 „igen” szavazattal azt javasolja, hogy a
OTP-Hungaro-Projekt Kft. képviselıjétıl szükséges egy nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy a
pályázat átdolgozását vállalják-e térítésmentesen, amennyiben a befektetett munka ellenértéke a
szerzıdéstervezetben meghatározottnál nagyobb mértékő, 1,7 %-os sikerdíjba épülne be.
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A Kft. csak 1,9 %-os sikerdíj ellenében dolgozza át a pályázatot, 360.000 Ft a különbség a fixdíj és a
1,9 % között. Véleménye szerint elfogadható- e ez a „rizikó”.
Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta a megbízási szerzıdést az 1, 9 %-os
sikerdíjjal.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
221/2011. (VI. 30.) határozata
OTP-Hungaro-Projekt Kft-vel megbízási szerzıdés megkötésérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
települési vízrendezésre 2010. évben készített pályázat átdolgozására az OTP-Hungaro-Projekt Kft-vel
alábbi megbízási szerzıdést kösse meg:
„MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS
amely létrejött egyrészrıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Székhely:
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
Adószám:
15361514-2-07
Kapcsolattartó személy neve:
Nagyné John Ágnes Önkormányzati irodavezetı
Levelezési cím:
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
Telefonszám:
22/582-312
Telefaxszám:
22/354-135
nagyne@csakvar.hu
E-mail-cím:
Pénzforgalmi számla (bankszámla) száma:
12023008-00156965-00100009
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészrıl
OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Mőszaki Gazdasági Tanácsadó és Szervezı Kft.
Székhely:
1134 Budapest, Dévai u. 26-28., 4. emelet
Cégjegyzékszám:
01-09-708174
Adószám:
12883668-2-41
Kapcsolattartó személy neve:
Kecskés Emese projektmenedzser
Levelezési cím:
1134 Budapest, Dévai u. 26-28., 4. emelet
Telefonszám:
412-3514, 70/333-0451
Telefaxszám:
238-0981
E-mail-cím:
kecskes.emese@otphp.hu
Pénzforgalmi számla (bankszámla) száma:
11794008-20516301
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
(a továbbiakban együtt: „Felek”, bármelyikük: „Fél”) között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban:
„Szerzıdés”):
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I. A megbízás tárgya
1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy számára a „KDOP-4.1.1/E-2011 Helyi és térségi
jelentıségő vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” címő pályázati kiíráshoz kapcsolódó, a jelen
szerzıdésben meghatározott Ászf szerinti pályázatkészítési feladatokat lássa el.
2. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy számára megvalósíthatósági tanulmányt készítsen el a
„KDOP-4.1.1/E-2011 Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” címő
pályázati útmutató 3. számú mellékletében valamint jelen szerzıdés 3. számú mellékletben
meghatározott tartalommal.
II. Határidık
1.
Az alábbi határidık a pályázati dokumentációhoz esetlegesen csatolandó hatástanulmány,
engedélyezési, kivitelezési terv elkészítésére, illetve engedély beszerzésére nem vonatkoznak.
2.

A Megbízott a pályázatot köteles 2011. augusztus 31. napjáig elkészíteni.

3.
A Megbízott a megvalósíthatósági tanulmányt köteles 2011. augusztus 31. napjáig
elkészíteni.
4.
Megbízó köteles a Megbízott részére minden olyan információt rendelkezésre bocsátani,
amely a pályázatkészítési és tanulmánykészítési tevékenységet elısegítheti. A Megbízó köteles a
megbízás ellátásához szükséges és a Megbízott által a jelen Szerzıdés teljesítésével összefüggésben
igényelt adatokat és információkat a lehetı legrövidebb idın belül, a 4. számú melléklet szerinti
ütemezéssel, megfelelı tartalommal a Megbízott rendelkezésére bocsátani.
5.
A pályázatot a Megbízott olyan határidıben köteles elkészíteni, hogy a benyújtási határidıtıl
visszafelé számított legkésıbb 5. (ötödik) napon annak áttekintésére a Megbízónak lehetısége legyen.
6.
A megvalósíthatósági tanulmányt a Megbízott olyan határidıben köteles elkészíteni, hogy a
benyújtási határidıtıl visszafelé számított legkésıbb 5. (ötödik) napon annak áttekintésére a
Megbízónak lehetısége legyen.
7.
A Megbízott a pályázati dokumentációt és a megvalósíthatósági tanulmányt átadás-átvételi
jegyzıkönyvvel adja át a Megbízó részére, ami alapján a Megbízó a teljesítést igazolja.
8. Megbízott feladatvégzéséhez szükséges infrastruktúrát a Megbízott biztosítja. Megbízott
tevékenységét székhelyén és/vagy telephelyén, szükség esetén a Megbízónál és/vagy a projekt
helyszínén végzi. Amennyiben Megbízó a saját székhelyén kíván a projekt elırehaladásával
kapcsolatban személyes egyeztetést tartani, köteles legalább 5 munkanappal a tervezett egyeztetést
megelızıen értesíteni Megbízottat.
III. Megbízási díj
1.

A Megbízottat az általa végzett tevékenységért – jelen szerzıdés alapján – díjazás illeti meg.

2.
Az I.1 és az I.2 pontban meghatározott pályázatkészítési tevékenységhez illetve
megvalósíthatósági tanulmánykészítéshez kapcsolódó Sikerdíj: Amennyiben a pályázat támogatásban
részesül, Megbízott a pályázatkészítéshez kötıdıen sikerdíjra jogosult, amely a megítélt támogatás
1,9%-a (egy egész öt tized százaléka). Az így kikalkulált összeg az áfát nem tartalmazza. A Megbízott
a sikerdíjról szóló számlát a pályázat támogatásáról szóló pozitív döntést tartalmazó hivatalos értesítés
Megbízó általi átvételét vagy a támogatási döntés interneten történı megjelenését követıen 3 napon
belül állíthatja ki.
Jelen pontban meghatározott sikerdíj százalékos mértéke a Megbízó által elızetesen megadott
támogatási igény, 90-100 millió Ft alapján került megállapításra. Amennyiben a pályázat összeállítása
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során a projekt tartalom változása miatt az igényelt támogatás nem éri el a 90 millió Ft-ot, Megbízott
sikerdíjként 90 millió Ft 1,9%-ára jogosult.
3.

Fizetési feltételek

A Megbízási díjat a Megbízó a Megbízott által Csákvár Nagyközség Önkormányzata számára
kiállított, Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester részére (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.)
megküldött számla alapján a Megbízott bankszámlájára történı átutalás útján köteles megfizetni.
4.

Megszőnés, megszüntetés

A Megbízó általi, az I.2 pontban meghatározott tanulmánykészítési megbízás teljesítését megelızıen
történı elállás, felmondás esetén Megbízó köteles megtéríteni Megbízottnak a megbízás teljesítése
során felmerült költségeit és a Megbízott kárát, amelyrıl a megbízás megszüntetését követı 3 napon
belül jogosult Megbízott számlát kiállítani. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott kára,
költségei az alábbi összegeket jelentik: Az elvégzett munkamennyiség (szakértıi napban
meghatározva) és a Megbízott szakértıi napi díjának a szorzata, de legfeljebb a Megbízási díj. A
Megbízott szakértıi napidíja 110.000 Ft/nap/fı. A szakértıi nap 8 órás munkanapot jelent.
IV. Egyéb feltételek
1. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a Megbízott Általános szerzıdéses feltételei (Ászf),
továbbá a Szerzıdésben megjelölt mellékletek.
2. A Megbízó a jelen szerzıdés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette, kifejezetten és
magára nézve kötelezınek elfogadja az Általános szerzıdéses feltételek valamennyi rendelkezését. A
Megbízó továbbá igazolja, hogy a Megbízott külön felhívta figyelmét azokra a rendelkezésekre –
különösen az Általános szerzıdéses feltételek III.6, III.7, III.8, III.9, III.14; III.19, IV.3, IV.4, IV.5,
IV.9, IV.11, VII., VIII., IX., XI., XIV., XV. pontjaiban foglaltakra –, melyek a szokásos szerzıdési
gyakorlattól, a szerzıdésre vonatkozó rendelkezésektıl lényegesen vagy valamely korábban a Felek
között alkalmazott kikötéstıl eltérnek. Ezen rendelkezéseket a Megbízó aláírásával elfogadja.
3. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy Általános szerzıdéses feltételeit egyoldalúan
megváltoztassa, illetve módosítsa az Általános szerzıdéses feltételeiben szabályozott tájékoztatási
kötelezettsége teljesítése mellett. Amennyiben a Megbízó a közzétételtıl számított 15 napon belül
észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást a Megbízó részérıl elfogadottnak kell tekinteni.
Amennyiben a Megbízó a tervezett módosítást nem fogadja el, a jelen Szerzıdés aláírásának napján
érvényes Általános szerzıdéses feltételek rendelkezései az irányadóak. A kiegészítés és módosítás a
hatályba lépésnek napjától kezdve vonatkozik a Szerzıdésre.
4. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek
alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság,
Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint
jár el.
Az eljáró választott bíró(k) száma: egy. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Az eljárás
során a gyorsított eljárásról szóló alapszabályzat (az Eljárási Szabályzat 45. § -a) szabályait kell
alkalmazni.
5. Jelen szerzıdés módosításához a Felek által cégszerően aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
6. A jelen szerzıdés 4 eredeti, egymással mindenben megegyezı példányban készült és 4 sorszámozott
mellékletet tartalmaz.

14

7. Felek jelen szerzıdést elolvasás és egyezı értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezıt
oldalanként kézjegyükkel látják el és az utolsó oldalt cégszerően (szabályszerően) írják alá.
8. A Megbízó aláírásával a jelen szerzıdés és mellékletei 1-1 eredeti példányának általa történt
átvételét is igazolja.
Csákvár, 2011. június 30.
________________________
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Polgármester
Csákvár Nagyközség Önkormányzata

________________________
Tabák Gábor
Cégvezetı
OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Mőszaki
Gazdasági Tanácsadó és Szervezı Kft.”

Határidı: 2011. július 8.
Felelıs: polgármester

6./ Megbízási szerzıdés csakvar.hu internetes oldal üzemeltetésére
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag 4 „igen” szavazattal azt javasolja, hogy a csakvar.hu
internetes oldal üzemeltetésére vonatkozó megbízási szerzıdést az önkormányzat 3 hónapos határozott
idıtartamra, 2011. július 1-tıl szeptember 30-ig kösse meg. Ezt követıen kérjen árajánlatokat a
szolgáltatás ellátására vonatkozóan.

Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy Bokodi Szabolcs részvételével tárgyalt Diczkó
Csabával, aki a következı ülésre elıterjesztene egy konstrukciót.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Véleménye szerint ez piaci ár.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
222/2011. (VI. 30.) határozata
csakvar.hu internetes oldal üzemeltetésére vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésérıl
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
csakvar.hu internetes oldal üzemeltetésére vonatkozóan Diczkó Csaba egyéni vállalkozóval (8000
Székesfehérvár, Mikszáth K. u. 9. IV/1., adószám: 65672273-1-27) 2011. július 1-tıl szeptember 30ig tartó idıtartamra az alábbi megbízási szerzıdést megkösse.
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„Megbízási szerzıdés
mely létrejött egyrészrıl:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., képviseli: Katonáné dr.
Venguszt Beatrix polgármester, adószám: 15361514-2-07)
mint Megbízó – a továbbiakban: Megbízó
másrészrıl:
Név: Diczkó Csaba egyéni vállalkozó (8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán u. 9. IV/1., adószám:
65672273-1-27)
mint megbízott – a továbbiakban: Megbízott – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
mellett.
A szerzıdés tárgya
1. Megbízó a jelen megbízási szerzıdés aláírásával megbízza a Megbízottat a www.csakvar.hu
internetes oldal üzemeltetésére.
A megbízott kötelezettségei
2. A Megbízott köteles a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott feladatot a Megbízó
utasításai szerint és érdekének megfelelıen teljesíteni.
A Megbízott köteles az 1. pontban megjelölt és a jelen megbízási szerzıdés tárgyát képezı
feladat ellátásáról a Megbízót a Megbízó ez irányú felhívására tájékoztatni, valamint
haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megbízót a megbízás teljesítésérıl.
A Megbízott vállalja, hogy a fent említett internetes oldalt szakszerően, minden igényt
kielégítıen frissíti, karbantartja és üzemelteti, 24 órán belül frissíti.
Vállalja az átalánydíjban havi maximum 3 új oldal beszúrását, mely tartalmazza a struktúra és
design-váltást is. Biztosítja, hogy a felület vírusmentes legyen a felhasználók számára.
A Megbízó kötelezettségei
3. A Megbízó a Megbízott 1. pontban foglalt tevékenységéért havi rendszerességgel 15.000 Ft +
ÁFA, azaz tizenötezer forint + ÁFA megbízói díjat tartozik a Megbízott részére, a teljesítést
követı hó 15. napjáig megfizetni, a Megbízott által benyújtott számla ellenében.
Kötbér
4. Amennyiben Megbízott elmulasztja a szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését a szerzıdésben meghatározott határidın belül, úgy Megbízó késedelmi
kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén fizetendı kötbér naponta 1000 Ft . A kötbér
összege a késedelem elsı napjától esedékes és a benyújtott számla összegébıl visszatartható.
A szerzıdés megszőnése
5. A felek a jelen megbízási szerzıdést 2011. július hó 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig
határozott idıtartamra kötik.
A felek rögzítik, hogy bármely fél jogosult a jelen megbízási szerzıdést 30 napos felmondási
idı mellett, a másik félhez írásban, tértivevényes postai küldeményként megküldött rendes
felmondással megszüntetni.
A szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerzıdés bármely okból történı felmondása
a feleknél egyidejő elszámolási kötelezettséget keletkeztet.
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Egyéb rendelkezések
6. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
7. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdést átolvasást és értelmezést követıen, mint
akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá.
Csákvár, 2011 ................ hó ....... nap

.................................................. .
Megbízó

.................................................
Megbízott”

Határidı: 2011. július 8.
Felelıs: polgármester

7./ Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását végzı nyomda kiválasztásáról
(Elıterjesztés, határozati javaslat, ajánlatkérés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúlag 4 „igen” szavazattal azt javasolja,hogy a Képviselıtestület a „G és G Nyomda Bt”-vel kössön szerzıdést a Csákvári-Bodméri Hírmondó szerkesztésére és
nyomtatására a lap 2011. augusztusi számától decemberi számáig, azaz 5 hónap határozott
idıtartamra. Amennyiben az önkormányzat elégedett a nyomda tevékenységével, a szerzıdés
pályáztatás nélkül meghosszabbítható.
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a pályáztatást Mészárosné Ágoston Ildikó bonyolította le.
Megjegyezte, hogy az új nyomda nyomtatási minıségt vizsgálni kell.
Bokodi Szabolcs képviselı:
Javasolja, hogy kommunikálják a nyertes cég felé is, hogy lehetıség van a hosszútávú
együttmőködésére.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
223/2011. (VI. 30.) határozata
Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását végzı nyomda kiválasztásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári-Bodméri Hírmondó
szerkesztésére és nyomtatására beérkezett négy árajánlatot megismerte és úgy határoz, hogy a G és G
Nyomda Bt (8000. Székesfehérvár, Homoksor 18.) bízza meg a nyomdai feladatok ellátásával. A
szerzıdés határozott idıtartamú, a lap 2011. augusztusi számától decemberi számáig szól.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevıvel a vállalkozási
szerzıdést kösse meg.
Határidı: 2011. július 15.
Felelıs: polgármester
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8./ Helyi Vizuál Regiszter licensz szerzıdés
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselıtestületnek
Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete
224/2011. (VI. 30.) határozata
a Helyi Vizuál Regiszter szerzıdés megkötésérıl
Csákvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Vizuál Regiszter rendszer
mőködtetésére irányuló licensz szerzıdés 2011. évi díjának fedezetét, összesen bruttó 180.000,-Ft
összeget a felhalmozási tartalék keret terhére biztosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: jegyzı
9./ Csákvári Torna Klubbal, valamint a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft-vel együttmőködési megállapodás megkötése
(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja az Együttmőködési Megállapodás
megkötését azzal a kiegészítéssel, hogy a 3./ pontban felsorolt szakosztályokat egészítsék ki a
kézilabda szakosztállyal.
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:
A Humán Erıforrások Bizottsága 4 igen szavazattal egyetért a Pénzügyi és Jogi Bizottság
javaslatával.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a labdarúgó szakosztálynál csekély a csakvári játékosok
száma. Minimum 50 %-ban legyen csákvári játékos a szakosztályoknál, ekkor látja indokoltnak a
támogatást. Kevés a meccseken a nézıszám, nem hozza az elvárható eredményt.
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:
A felnıtt csapatokban tényleg kevés a csákvári, az ifi csapatokban már több, ez a szponzor érdeke.
Jelenleg jó edzık vannak a csapatoknál, korábban kevésbé jó edzık voltak, ez látszott az
eredményeken is.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Mi legyen az elvárás? Ezt nehéz ilyen ad hoc tárgyalni, vissza kellene térni erre a témára 3 –as
körben. Az elnökségben sem egységes az álláspont tudomása szerint.
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:
Ez már élsport, nem tömegsport. A szponzornak is érdeke lenne, hogy csákvárit foglalkoztasson,
neveljen ki.

