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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testület tagjai közül 7 fő jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására azzal a kiegészítéssel,
hogy a mai ülésen tárgyalják a „Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása” és a
„2012. évi közfoglalkoztatás tervezete” Aktuális ügyek keretében pedig az E-on ajánlata
című napirendi pontokat.
Megkérdezte, hogy van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata. Új napirendi
pont felvételére javaslat nem hangzott el. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mészáros Tamás
alpolgármestert, illetve dr. Szeredi Péter képviselőt javasolta.
A meghívóban kiadott napirendi pontokat az általa javasolt napirendi pontokra tett
kiegészítéssel, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőkre irányuló javaslattal együtt szavazásra
bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban
kiadott napirendi pontokat a tárgyalni javasolt új napirendi pontokkal együtt elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mészáros Tamás alpolgármestert és dr. Szeredi Péter
képviselőt megválasztotta.
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Napirendi pontok:
1./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendelet
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
2./ Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ A 2012. évi közfoglalkoztatás tervezete
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
4./ Aktuális ügyek
4/1. E-on ajánlatáról
Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendelet
elfogadása
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a bizottság elnökét,
hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal a rendelet-tervezet 12. §-ában foglalt
hiány összegek korrekciójával javasolja a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek
elfogadásra.
Bokodi Szabolcs képviselő:
A két főösszeg között van hiány. Úgy kell elfogadni a költségvetést, hogy ne legyen
hiány.
Trimmel Anna Pénzügyi Irodavezető:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak, valamint e törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben meghatározottak szerint,
valamint a képviselő-testülettől kapott iránymutatás figyelembe vételével készült el az
önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete. Törvényi
előírás, hogy a költségvetési rendeletben meg kell állapítani a hiányt. Az 1. számú
melléklet szerint a költségvetési hiányok és többletek az előző évi pénzmaradvány
igénybevételekkel együtt kiegyenlítik a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét. Tehát
a hiány finanszírozásának módját a rendelet-tervezet tartalmazza.
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Tóth Jánosné jegyző:
Az új törvényi rendelkezés szerint a képviselő-testületnek a Stabilitási törvény 45. § (1)
bekezdés a./ pontja szerinti 2012.évben a saját bevételeit, és a törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének (futamidő
végéig) alakulásáról határozatot kell hoznia.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A törvényi előírásokra figyelemmel javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2012. (II. 13.) határozata
a stabilitási törvény szerinti saját bevételekről, és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség alakulásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45. § (1) a)
pontja szerinti saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
Saját bevétel
megnevezése, azonosító
adatai
1. Helyi adók
2. Gépjárműadó
3. Kamatbevételek
4. Bírság
5. Vagyon
bérbeadásából,
haszonbérbe
adásából,
üzemeltetéséből
származó díjbevétel
(kivétel vízi
közművek bérleti
díja)
Egyéb sajátos bevételek

Rendszeressége,
esedékessége
évente 03. és 09 hóban
évente 03. és 09. hóban

Bevétel összege
ezer Ft.-ban

havonta

104.130
50.000
0
0
2.147

havonta

10.584

Összesen:

166.861
83.431

50%

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a futamidő végéig az
alábbiak szerint alakul:
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kötelezettség

2012.
01.01-én
még

2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi
futamidő/kezesség
Kötelezettség
fennálló
megnevezése, érvényesíthetőségi összesen tartozás
törlesztés törlesztés törlesztés törlesztés törlesztés törlesztés
azonosító
összesen
összege összege összege összege összege összege
adatai
határideje
1.Hitel
2017.03.31
FKMC1/2007.
38 400
24 433
4 655
4 654
4 655
4 654
4 651
1 164
2.Hitel
2017.03.31
FKMC2/2007.
17 000
12 310
2 345
2 345
2 345
2 345
2 344
586
összesen
55 400
36 743
7 000
6 999
7 000
6 999
6 995
1 750

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A határozathozatalt követően a rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (II. 14.) önkormányzati renedelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Kérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Raiffeissen Bank Zrt-vel 2012. március 1.
napjától 2013. február28. napjáig 20.000.000.- Ft összegig kössön bankszámla hitelkeret
szerződést.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2012. (II. 13.) határozata
a Raiffeissen Bank Zrt-vel bankszámla hitelkeret szerződés megkötéséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Reiffeisen Bank Zrt-vel
bankszámlahitel-szerződést köt 20 millió forint összegig egy éves időtartamra (2012.
március hó 1. napjától 2013. február 28. napjáig).
Felhívja a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően a szerződés megkötése
érdekében intézkedjen a Raiffeissen Bank Zrt-nél.
Határidő: 2012. február 27.
Felelős: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
3./ A 2012. évi közfoglalkoztatás tervezete
(Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Nem tudják még biztosan, hogy az önkormányzat megkapja- e az igényelt létszámot.
Javasolja a 60 fővel történő közfoglalkoztatás elfogadását.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
Elmondta, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta a napirendet. A bizottság
javasolja, hogy a 2012. évi közfoglalkoztatás tervezetét fogadja el a képviselő-testület.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2012. (II. 13.) határozata
a 2012. évi közfoglalkoztatásról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
közfoglalkoztatás tervezetét megismerte és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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a

2012.

évi

4./ Aktuális ügyek
4/1. E-on ajánlatáról
(E-on levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az e-on küldött egy levelet önkormányzatunknak, melyben olcsóbb közvilágítást ajánl
önkormányzatunknak 2013 végéig. Ismertette a levelet a képviselő-testülettel.
Kiegészítette még az elmondottakat azzal, hogy az energiaszolgáltatás terén is
versenypiac alakult ki. Tudni kell azt is, hogy a közületeknek, -így önkormányzati
intézményeinknek is- drágább lesz a villamos energia és a gáz is,mint a lakossági
fogyasztóknak.
Felvette a kapcsolatot a szolgáltató illetékesével, aki arról tájékoztatta, hogy február 20-ig
kérik, a szerződés aláírását, mely szerint a jelenleginél is alacsonyabb áron biztosítják
2013. december 31-ig az energiát. Az ajánlatot jónak tartja. A szerződést
áttanulmányozza és ha az is megfelel az önkormányzat érdekeinek akkor kéri a testület
felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy azt aláírja.
Csillag Tibor képviselő:
Kéri a polgármestert, hogy figyeljen arra, hogy mire dolgozta ki a programot az e-on,
mert nehogy kötelezettséget vállaljanak másra is a szerződéssel.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A közvilágításra vonatkozik.
Setét Vilmos képviselő:
A Fejér Megyei Szent György Kórház közvilágítása bérelt hálózat, a számlák
kiegyenlítése továbbszámlázással történik. Kérdése, hogy kiterjedhet- e erre is a
kedvezmény.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Megérdeklődi Setét Vilmos által felvetett kérdést.
Több hozzászólás nem volt, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2012. (II. 13.) határozata
az e-on Energiaszolgálató Kft-vel szerződés kötése olcsóbb közvilágítási
szolgáltatásra
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az e-on olcsóbb
közvilágítás nyújtásáról szóló ajánlatát és úgy döntött, hogy felhatalmazza a
polgármestert a 2013. végéig szóló szolgáltatási szerződés aláírására azzal a feltétellel, ha
szerződésben foglaltak az önkormányzat számára más kötelezettségre nem terjed ki.
Határidő:
Felelős:

2012. február20.
polgármester
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérte, hogy akinek az aktuális ügyek keretében mondanivalója van tegye meg.
Tóth Jánosné jegyző:
Elmondta, hogy a talajterhelési díj beszedésére a szükséges intézkedést megtette a
hivatal.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Megkérdezte, hogy történt- e intézkedés a hivatal részéről az iparűzési adó
nyilvántartására szolgáló program beszerzése érdekében.
Tóth Jánosné jegyző:
Igen megrendelték a programot. Elmondta, hogy az iparűzési adóbevallásokat az
ügyfeleknek május 31-ig kell elkészíteniük és benyújtani a hivatalhoz. Ezt követően
történik a feldolgozás, illetve az elszámolás.
Csillag Tibor képviselő:
Az állattartásról szóló helyi rendelet-tervezet elkészítését javasolja a márciusi ülés elé
terjeszteni. Az állattartó rendelet összefügg a szabályozási tervben meghatározott övezeti
besorolásokkal is, ahhoz kell igazítani.
Tóth Jánosné jegyző:
Az állattartó rendelet-tervezet elkészítését követően a márciusi ülésre terjeszti elő.
Bokodi Szabolcs képviselő:
A felszíni csapadékvíz elvezetésére benyújtott pályázat sikeres lett. Megkérdezte, hogy ki
fogja koordinálni a pályázatot.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A pályázatíró céggel szerződést kötöttek, aki tudomása szerint koordinálja a pályázatot.
Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezető:
Az OTP Hungaro-Projekt Kft-vel a pályázatírására és a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére kötött szerződést az önkormányzat. A projekt menedzsment feladatok
ellátására vonatkozóan a képviselő-testületnek a közeljövőben kell döntést hoznia, ehhez
árajánlatok kérése válik szükségessé.
A pályázattal kapcsolatban értesítette már a közbeszerzési szakértőt is.
Testvértelepülési kapcsolatokról
Mészáros Tamás alpolgármester:
A testvértelepülési kapcsolatok alakulásáról márciusban számol be. Kászonból meghívást
kapott a képviselő-testület a farsang végét jelző ünnepre. Köszönettel vette a meghívást,
és jelezte, hogy nem utaznak ki az ünnepségre, mivel a polgármester asszonnyal
egyeztetve abban állapodtak meg, hogy a tavasz folyamán a testület 15-20 fős
delegációval elmegy Kászonba.
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A napokban Pyrbaumból félhivatalos látogatásra jön a polgármester és még egy-két
személy, akik Vértesboglárra mennek. Amennyiben szükségét látja a találkozónak úgy a
polgármester asszonnyal egyeztetve értesíti a testület tagjait.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Tájékoztatta a testületet, hogy Belgiumból márciusban szándékoztak jönni Csákvárra, de
aztán úgy egyeztek meg, hogy inkább a későbbi időpontban megtartásra kerülő Európa
Napra látogassanak el településünkre.
A talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdezi, hogy történ- e intézkedés a díj beszedése
érdekében.
Szemétszállítással és a vízdíjjal kapcsolatban van- e fejlemény?
Tóth Jánosné jegyző:
Elmondta, hogy ismét áttekintik, hogy mely utcában van elvezetve a szennyvízcsatorna
és kik azok az ingatlantulajdonosok, akik nem kötöttek rá, ugyanis nekik talajterhelési
díjat kell fizetniük. Az emelt fizetési kötelezettségről a hatósági iroda értesíteni fogja az
érintetteket.
A hulladékról szóló törvény módosítása értelmében az önkormányzatok ármegállapító
hatásköre a szemétszállítás tekintetében is megszűnt.
Még nincs abban egységes állásfoglalás, hogy a vízdíjról és a szemétszállítási díj
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
A kormányhivataltól kapott szóbeli tájékoztatás szerint a minisztériumtól várható ez
ügyben állásfoglalás, ezt követően tájékoztatják az önkormányzatokat a teendő
intézkedésekről.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a nyilvános testületi
ülést berekesztette.

-
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