FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG

J E GY Z Ő K Ö N Y V
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete2012. június 8-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

Rendelet:
14/2012. (VI.11.)

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása

Határozatok:
163/2012.(VI.8.)

„Csákvár, Szabadság tér – Móricmajor” útvonalon autóbusszal történő
személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó pályázati felhívásról

164/2012.(VI.8.)
165/2012.(VI.8.)

TIOP-3.4.2-11/1 jelű pályázat megvalósíthatósági tanulmányterve
költségére pótelőirányzat biztosításáról
védőnői helyettesítés Zámoly és Gánt községekben

166/2012.(VI.8.)

Tersztyánszky Ödön Sportközpontot érintő intézkedésről

167/2012.(VI.8.)

a művészetoktatás támogatásának csökkentéséről

168/2012.(VI.8.)

a Floriana Könyvtárt érintő intézkedésekről

169/2012.(VI.8.)

az Esterházy Iskolát érintő intézkedésekről

170/2012.(VI.8.)

A Gondozási Központ és Idősek Otthona Gyermekjóléti Szolgálatának
elhelyezését érintő intézkedésekről

171/2012.(VI.8.)

a polgármester szavazásból történő kizárásáról

172/2012.(VI.8.)

a polgármester illetményének csökkentéséről

173/2012.(VI.8.)

önkormányzat és intézményeiben dolgozók kafetéria juttatásának
megvonásáról
1

Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Nagyközség
rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:

Távol:

Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.június 8-án megtartott

Katonáné
dr. Venguszt Beatrix
Mészáros Tamás
dr. Nagy István
Bokodi Szabolcs
Csillag Tibor
Jankyné Kővári Csilla
Setét Vilmos
dr. Szeredi Péter

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dornyiné
Eigner Ágnes

képviselő

Jelenlévő meghívottak:
Tóth Jánosné
Nagyné John Ágnes
Knausz Imre

jegyző
önkormányzati irodavezető
Gondozási Központ és Idősek Otthona vez.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
rendkívüli nyilvános ülés határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből 8 fő az ülésen jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására.
Javasolja felvenni az Aktuális ügyek közé: „Csákvár Nagyközség Önkormányzata költségvetését
érintő megtakarítási intézkedésekről” szóló napirendet.
Megkérdezi, hogy van- e valakinek a javasoltakon kívül új napirendi pont felvételére javaslata?
Újabb napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el, ezért a meghívóban kiadott napirendi
pontokat a javasolt napirendekkel együtt szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban kiadott
napirendi pontokat, valamint az új napirendi pontok tárgyalását elfogadta, Jankyné Kővári Csilla és
dr. Szeredi Péter képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.
Napirendi pontok:
1./ A „Csákvár, Szabadság tér-Móricmajor”útvonalon autóbusszal történő személyszállítási
szolgáltatásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
2./ A Gondozási Központ és Idősek Otthona TIOP-3.4.2-11/1 jelű pályázat megvalósíthatósági
tanulmányterve költségére pótelőirányzat kérés
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság
3./ Aktuális ügyek
-

Múzeum épület turisztikai célú fejlesztése
Védőnői helyettesítése Zámoly és Gánt községekben
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-

Csákvár Nagyközség Önkormányzata költségvetését érintő megtakarítási
intézkedésekről
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

1./ A „Csákvár, Szabadság tér-Móricmajor”útvonalon autóbusszal történő személyszállítási
szolgáltatásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a megtakarítási intézkedések részeként az iskolai és a településen
belüli buszjárat 2012. július hó 1. napjától megszűnne és csak a móricmajori járat maradna. A
napirendi pontot a mai napon megtartott rendkívüli nyilvános ülésén tárgyalta a Pénzügyi és Jogi
Bizottság is. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság
javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a pályázat 5. pontjában az ajánlattételi határidő: június 21-én 13 óra
legyen, a 9. pontban szereplő borítékbontás időpontja: június 21. 13 óra,az elbírálás legkésőbbi
időpontja, mely a 11. pontban szerepel: június 22. legyen. A pályázatban szerepeltetni kell, hogy év
közben üzemanyag kompenzáció címén nem lehet árat emelni.
Javasolja, hogy az ajánlati felhívás címéből „autóbusszal történő” megjelölést töröljék.
A következő helyi személyszállító vállalkozókat javasolja felkérni ajánlattételre; VISZLÓTRANS
Kft, Oszoli Tibor, Harangozó Ferenc, Régió-2000 Kft., valamint az ALBA VOLÁN Zrt.-t.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
163/2012. (VI.8.) határozata
„Csákvár, Szabadság tér – Móricmajor” útvonalon autóbusszal történő
személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó pályázati felhívásról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csákvár, Szabadság tér - Móricmajor”
útvonalon autóbusszal történő személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó pályázati felhívást a
határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a hivatalt, hogy a felhívást a személyszállításban érdekelt helyi vállalkozások részére küldje
meg.
Határidő: 2012. június 12.
Felelős: polgármester
2./ A Gondozási Központ és Idősek Otthona TIOP-3.4.2-11/1 jelű pályázat megvalósíthatósági
tanulmányterve költségére pótelőirányzat kérés
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Felkéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a mai napon
megtartott rendkívüli nyilvános bizottsági ülésen tett javaslatról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Gondozási Központ és Idősek Otthona TIOP-3.4.2-11/1 jelű pályázat
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megvalósíthatósági tanulmánytervének költségére az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetésének többletbevételei terhére biztosítson pótelőirányzatot.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén, a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
164/2012. (VI.8.) határozata
TIOP-3.4.2-11/1 jelű pályázat megvalósíthatósági tanulmányterve
költségére pótelőirányzat biztosításáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat kérést és
635.000 Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat költségvetésében a többletbevételei terhére.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: polgármester
3./ Aktuális ügyek
- Múzeum épület turisztikai célú fejlesztése
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Felkéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a mai napon
megtartott rendkívüli nyilvános bizottsági ülésen tett javaslatról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a
képviselő-testületnek, hogy ne nyújtsanak be pályázatot a KDOP—2.1.1/D-12 jelű pályázati
felhívásra. A 2012. őszén megnyíló ÚMVP III. tengelyes pályázati lehetőségek ismeretében
tárgyalják újból a múzeum turisztikai fejlesztését.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot tudomásul
vette.
- Védőnői helyettesítés Zámoly és Gánt községekben
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Csákvár-Vértesboglár-Bodmér és Csákberény településekkel védőnői társulásban látja el a feladatokat.
A vezető védőnő úgy nyilatkozott, hogy egymás helyettesítését is ellátják, ezért munkaidejükben a
társuláson kívüli településeken a helyettesítést nehezen tudnák már ellátni. A kérelemben foglalt
helyettesítés a védőnők leterheltsége miatt nehezen megoldható, ennek ellenére szükségesnek tartja,
hogy kisegítsük a szomszédos települést, ezért javasolja támogatni a kérelmet.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a
képviselő-testületnek, járuljon hozzá ahhoz, hogy a védőnők Zámoly és Gánt községekben ellássák a
helyettesítési feladatokat.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén, a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
165/2012. (VI. 8.) határozata
védőnői helyettesítés Zámoly és Gánt községekben
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnői helyettesítésre
irányuló kérelmet és úgy határozott, hogy Zámoly Gánt községekben a körzeti védőnő távolléte idejére
engedélyezi, hogy a védőnői tevékenységet Csákvár Nagyközség Önkormányzatánál alkalmazott
védőnők lássák el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

Csákvár Nagyközség Önkormányzata költségvetését érintő megtakarítási
intézkedésekről

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A költségvetés helyzete – a helyi adók tervezettől való elmaradása, normatíva csökkenés, egyéb
bevétel kiesés – indokolttá teszi a költségvetés áttekintését, a már most látható hiány fedezetének
megteremtését, valamint a fizetőképesség helyreállítása is sürgősen megoldandó feladatot állít a
képviselő-testület elé. Intézményenként sorra vette a strukturális átalakítás lehetőségeit, melyet a
mellékelt munkaanyag szerint ismertet. A napirendi pontot a mai rendkívüli ülésén tárgyalta a
Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Kéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet
a bizottsági javaslatokról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
Sportközpont vonatkozásában a Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek a Sportközpont működtetését 2012. július 1-től
szakfeladatként biztosítsa úgy, hogy a jelenlegi vezetőt és a két fő fizikai alkalmazottat jogutódlással
vegye át a Polgármesteri Hivatal.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem volt, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
166/2012. (VI. 8.) határozata
Tersztyánszky Ödön Sportközpontot érintő intézkedésről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a sporttal
kapcsolatos feladatait 2012. július 1-től szakfeladatként biztosítja úgy, hogy a két fő fizikai
alkalmazottat jogutódlással veszi át a Polgármesteri Hivatal Községgazdálkodási Irodájához. A
jelenlegi vezető -szintén jogutódlással- közvetlenül a polgármester munkáltatói jogkörébe tartozik. A
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sportközpont Csákvári Torna Klub által történő
további használatára a következő testületi ülésre terjesszen elő együttműködési megállapodást.
Határidő: 2012. június 26.
Felelős: polgármester
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A művészetoktatás vonatkozásában a Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül javasolja képviselő-testületnek, hogy a művészetoktatás támogatását 2012.
szeptember 1-től 50 %-os mértékben csökkenteni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
167/2012. (VI. 8.) határozata
a művészetoktatás támogatásának csökkentéséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy a művészetoktatás
támogatását 2012. szeptember 1-től 50 %-os mértékben csökkenteni.
Határidő: 2012. június 26.
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Floriana Könyvtár jelenleg önállóan működő költségvetési szerv, megtakarítást jelentene, ha a
továbbiakban nem önálló intézményként, hanem szakfeladatként működne. Ennek minisztériumi
véleményeztetése is szükséges, hosszabb az átfutási idő, ezért javasolja, hogy 2012. szeptember 1-től
történjen ez meg.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Floriana Könyvtár vonatkozásában a Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek, hogy a könyvtár 2012. szeptember hó 1. napjától
ne önálló intézményként, hanem az önkormányzaton belül szakfeladatként működjön. Kérje fel a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
168/2012. (VI. 8.) határozata
a Floriana Könyvtárt érintő intézkedésekről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy határozott, hogy a Floriana
Könyvtár 2012. szeptember 1-től nem önálló intézményként, hanem az önkormányzaton belül
szakfeladatonként működik tovább.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket a határozatban
foglaltaknak megfelelően tegye meg.
Határidő: 2012. június 26.
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Szent István utcai iskola épület rezsiköltsége igen magas, jelentős költség takarítható meg az épület
kiürítésével. Az Alapító Okiratban és a Társulási Megállapodásban ez a telephely már nem szerepel,
az igazgató asszonnyal egyeztetve az osztályok az új iskolában elférnek.
Iskolai portaszolgálattal kapcsolatban ajánlat érkezett a Büfé üzemeltetőjétől, hogy a bérleti díj
elengedése fejében vállalják a portaszolgálatot is. Ez is megtakarítást jelent, ezért javasolja a Pénzügyi
és Jogi Bizottságnak, hogy tegyen javaslatot az intézmény vezetőjének az ajánlat megfontolásáról.
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottsági javaslatról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
Az Esterházy Iskola vonatkozásában a Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Esterházy Iskola Szent István utcai
épületéből az oktatást költöztesse át a Szent Mihály tér 8. szám alatti iskola épületébe.
Javasolja az Esterházy Iskola Igazgatójának, hogy a Büfé bérleti díjának elengedése ellenében a
portaszolgálat ellátásával kapcsolatos ajánlatot fontolja meg.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
169/2012. (VI. 8.) határozata
az Esterházy Iskolát érintő intézkedésekről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 29-i ülésén úgy határozott,
hogy a Szent István utcai Iskola épületéből az oktatást átköltözteti a Szent Mihály tér 8. szám alatti
iskola épületébe 2012. szeptember hó 1. napjától.
A képviselő-testület javasolja az intézmény vezetőjének, hogy a porta szolgálat biztosításával
kapcsolatban a büfé üzemeltetőjétől érkezett ajánlatot fontolja meg.
Határidő: 2012. június 26.
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Gondozási Központ és Idősek Otthona esetében rezsiköltség megtakarítást jelentene, ha a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Szabadság téri irodájából átköltözne a Szent István utcai
Gondozási Központba. Erről is tárgyalt a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Gondozási Központ és Idősek Otthona vonatkozásában a Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat irodáját helyezze át a Gondozási Központ Szent István utca 13. szám alatti
épületébe. Kérje fel az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
170/2012. (VI. 8.) határozata
A Gondozási Központ és Idősek Otthona Gyermekjóléti Szolgálatának
elhelyezését érintő intézkedésekről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gondozási Központ és Idősek
Otthona vezetőjét, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat irodáját, -mely jelenleg a
Szabadság tér 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben működik- helyezze át a Szent István
út 13. szám alatt működő Gondozási Központ és Idősek Otthona épületébe. Felkéri továbbá a
határozattal kapcsolatos intézkedéseket megtételére.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Knausz Imre intézményvezető
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Tekintettel a költségvetési helyzetre, kéri a Képviselő-testületet, hogy illetményét 2012. július 1-től a
kötelezően megállapítandó minimumban állapítsa meg a Képviselő-testület.
A képviselők tiszteletdíjának 90 %-kal történő csökkentése is több millió forintos megatakarítást
jelentene. A javaslatokat tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a polgármester illetményét a kérelmének megfelelően 2012. július 1-től a
kötelezően megállapítandó minimum összegben határozza meg. A bizottság javasolja továbbá, hogy a
képviselők ezzel egyidejűleg írják alá a tiszteletdíjukról való lemondást.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mivel a döntés személyét érinti, ezért kéri a szavazásból történő kizárását. Az ülés további vezetését
átadja Mészáros Tamás alpolgármesternek.
Mészáros Tamás alpolgármester:
Kérte a testületet, hogy döntsön a polgármester szavazásból történő kizárásáról.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
171/2012. (VI. 8.) határozata
a polgármester szavazásból történő kizárásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármestert illetményének megállapítására irányuló szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mészáros Tamás alpolgármester:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester kérelmének megfelelően, illetményének csökkentésére
irányuló bizottsági javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
172/2012. (VI. 8.) határozata
a polgármester illetményének csökkentéséről
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester illetményét 2012. július hó 1. napjától a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről szóló 1994. évi LXV. tv. 3. § (2) bekezdése szerint a 3.000-10.000 lakosú települések
polgármesteri számára járó minimum összegben állapítja meg.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: jegyző
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Átvette az ülés vezetését Mészáros Tamás alpolgármestertől. A köztisztviselői jogviszonyban állókon
kívüli alkalmazottaknak nem kötelező a kafetéria juttatás az önkormányzat intézményeiben, melyet
5.000,- Ft/hó összegben állapított meg a testület. Javasolja, hogy ezen juttatást 2012. július 1-től
vonják vissza. A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
javaslatot támogatja. Hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
173/2012. (VI. 8.) határozata
önkormányzat és intézményeiben dolgozók kafetéria juttatásának megvonásáról
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat és
intézményei alkalmazásában lévő közalkalmazottak illetve a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
dolgozók részére 2012. július 1-től kafetéria juttatást nem biztosít.
Határidő: 2012. június 11.
Felelős: polgármester
-

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Sportközponttal kapcsolatos intézkedések szükségessé teszik az önkormányzat és intézményei 2012.
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását a rendelettel megállapított létszámkeret tekintetében.
Kéri a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról.
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a
képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítás tervezete és mellékletének elfogadását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Hozzászólás nem lévén a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2012. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a rendkívüli nyilvános ülést
berekesztette.
-

kmf–

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Tóth Jánosné
jegyző

Jankyné Kővári Csilla
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szeredi Péter
jegyzőkönyv hitelesítő
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