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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 13.-án 

megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Katonáné  

dr. Venguszt Beatrix polgármester 

   Mészáros Tamás  alpolgármester 

   Bokodi Szabolcs képviselő 

   Csillag Tibor   képviselő 

Jankyné  

Kővári Csilla  képviselő 

Setét Vilmos   képviselő  

 

Távol:   dr. Nagy István alpolgármester  

Dornyiné  

   Eigner Ágnes  képviselő  

dr. Szeredi Péter  képviselő   

 

Jelenlévő meghívottak: 

 

   Tóth Jánosné  jegyző 

Vakánné  

Petrovics Ildikó hatósági irodavezető 

Nagyné John Ágnes önkormányzati irodavezető  

Knausz Imre   Gondozási Központ és Idősek Otthona vez. 

Faddi Péterné   intézményvezető  

Szmolkáné  

Bene Ibolya  rendezvényszervező 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Köszöntötte a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből 6 fő az ülésen jelen 

van. Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. 

Megkérdezi, hogy van- e valakinek a meghívóban kiadott  napirendi pontokon kívül új 

napirendi pont felvételére javaslata? 

Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csillag 

Tibor képviselőt és Mészáros Tamás alpolgármestert javasolja. A meghívóban kiadott 

napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban 

kiadott napirendi pontokat elfogadta. Csillag Tibor képviselőt és Mészáros Tamás 

alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. 

 

Napirendi pontok: 

 

01./ Iskolatej szállításra vonatkozó szerződésről  

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 
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02./ TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázaton történő indulás 

       Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

       Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

03./ Aktuális ügyek 

 

03/1./ Szóbeli tájékoztató a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás várható  

          jövőjéről 

         Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

         Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

03/2./ Önkormányzati tulajdonú földterületek szociális célú megművelésre történő hirdetése 

          Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

          Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

03/3. Szóbeli tájékoztató rendezvényekről (Floriana Napok, Rendészeti Nap) 

         Előterjesztő: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester, Setét Vilmos RKA elnök 

         Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 
 

Napirendi pontok tárgyalása:  

 

01./ Iskolatej szállításra vonatkozó szerződésről  

       (Előterjesztés, határozati javaslat, tájékoztató levél a jegyzőkönyv mellékletét  

         képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A napirendet tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság is. Felkérte a Humán Erőforrások Bizottsága elnökét, valamint a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság elnökének távollétében a bizottsági ülést levezető Csillag Tibor bizottsági tagot, 

hogy tájékoztassák a képviselő-testületet a bizottsági javaslatokról.  

Kéri a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket, 

hozzászólásukat.  

 

Jankyné Kővári Csilla Humán Erőforrások Bizottsága elnöke, képviselő:  

Korábban döntött a képviselő-testület, hogy ez évben is részt vesz az iskolatej programban. 

Az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft-vel kötött szállítási szerződés azonban csak tanévre 

szól, így szeptembertől új szerződést kell kötni. A szállító közölte, hogy nettó 2,- Ft/pohár 

összegű emeléssel tudja szállítani szeptembertől a tejet, ez plusz költséget jelent, melynek 

biztosítását kéri.  

Az előterjesztésben 444 tanulóval számoltak, de ez a szám módosul 425 főre, mely 

tartalmazza a csákvári és a gánti tanulókat is. Mindezek figyelembevételével a 2012. évi 

költségvetésben 82.000.- Ft-ot kellene biztosítani  2012.szeptember 1. - 2012. december 31. 

közötti időszakra az iskolatej költségeire.  

A maga részéről javasolja, hogy az önkormányzat az iskolatej programban az eddigiekhez 

hasonlóan vegyen részt és biztosítsa ennek anyagi fedezetét.  

A Humán Erőforrások Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2012.szeptember 1. - 2012. december 31. közötti 

időszakra az iskolatej költségeire 82.000.- Ft.-ot biztosítson a 2012. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére.  
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Csillag Tibor képviselő: 

Támogatja az iskolatej programban való részvételt. A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetért a 

Humán Erőforrások Bizottsága javaslatával.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testületének  

233/2012. (VIII.13.) határozata  

iskolatej szállítására vonatkozó szerződés kötéséről 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata szerződést köt az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző 

Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 127.)  

 

1. 2012. szeptember 03-tól  2012. december 31-ig terjedő időszakra iskolatej szállítására, 

45,-Ft/db+ÁFA összegben. 

2. Az állami támogatással nem fedezett költséget – keret jelleggel 82.000,-Ft-ot a 2012. 

évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja.  

3. A döntésről a Közoktatási Társulási Megállapodás alapján értesíti a Gánti 

Önkormányzatot. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az alábbi szállítási szerződés megkötésére. 

 
„Szállítási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft  

(székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 127._), adószám: 13044859-2-44 , 

bankszámlaszám:Kereskedelmi és Hitelbank Rt. HU67 10403428-49535457-54571028  ) 

továbbiakban, mint Szállító valamint 

 

Csákvár-Gánt Közoktatási Intézményi Társulás, gesztor: Csákvár Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő Testülete (képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix 

polgármester, ügyintéző: Krafcsikné Voltner Andrea) Cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 

adószám:15361514-2-07 Bankszámlaszám:Raiffeisen Bank Székesfehérvár, 12023008-

00156965-00100009, a továbbiakban, mint Megrendelő között az iskolatej szállítás általános 

feltételeivel kapcsolatban az alábbiak szerint: 

 

A szerződés tárgya 
 

1. A felek rögzítik, hogy jelen szerződés a 116/2011. (XII.14.)  számú VM rendelet által 

meghirdetett iskolatej program pályázaton való részvétel céljából, a pályázati 

feltételek figyelembevételével jött létre. A felek rögzítik, hogy a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek való megfelelésért mindkét fél saját hatáskörében felel.  

2. A szerződő felek a Szállító által előállított, illetve forgalmazott 2 dl-es, félzsíros 2,8% 

zsírtartalmú pasztőrözött, poharas tej (I. kategória) szállítására kötnek szerződést. 

Szállító vállalja, hogy a termék minősége megfelel a hatályos jogszabályoknak. 

      Szállító Regisztrációs száma: 1003180431. 
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Az áru megrendelése 

 

3. A Megrendelő az iskolatej szállítását az 1. mellékletben szereplő intézményekhez 

leszállítva, az abban megadott és tanulói létszámnak megfelelő mennyiségben a 

fennmaradó tanítási napokra megrendeli. 

4. Napi módosítást az intézmény igazgatójától telefonon, az Alföldi Tej Értékesítő és 

Beszerző Kft áruforgalmi osztályán (tel.: 22/540-117, fax:22/540-247) a kiszállítást 

megelőző munkanap, délelőtt 10.00 óráig fogad el a Szállító. 

5. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező tejet a 

Megrendelő által megjelölt telephelyekre  hétfő-szerda-pénteki napokon leszállítja.  

6. Az iskolatej szállítása eldobható, nem csereköteles göngyölegben történik.(papír tálca) 

7. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a vételárat jelen szerződés alapján a Szállítónak 

átutalással teljesíti. 

 

A megrendelés teljesítése 

 

8.  A Megrendelő és az együttműködő intézmény kötelezik magukat, hogy a leszállított 

tejet  átveszik, és gondoskodnak róla, hogy valamennyi intézmény tanulói naponta 1-1 

iskolatejet megkapjanak. 

9. A megrendelés teljesítésének helye a Megrendelő által működtetett intézmények 

telephelye, melyek felsorolása a jelen szerződés 1. mellékletét képezi. 

10. Minden szállítást 2 példányos szállítólevél kísér, melyen az átvétel tényét az átvevő 

intézmény megbízottja aláírásával és bélyegzővel igazol, 1 másolati példány 

visszatartása mellett. 

11. A Megrendelő minőségi kifogását haladéktalanul köteles jelezni a Szállítónak. A 

kifogást a felek közösen kötelesek kivizsgálni, bizonylatolni. A minőséghibás 

terméket a Megrendelő visszárujegyen köteles a Szállítónak visszaküldeni, ez alapján 

a jogos reklamációt a Szállító a dekád elszámolásában jóváírja. 

12. A Szállító a Megrendelőnek kiszállított termékek ellenértékéről hetente számlát bocsát 

ki, melyre a Megrendelő átutalással 14 banki napon belül teljesítési fizetési 

kötelezettséget. 

13. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamattal 

megegyező mértékű késedelmi kamatot felszámolni. 

 

Záró rendelkezések 

 

14. Jelen szerződést a felek határozott időre kötik, a szerződés 2012. szeptember 03-tól 

2012. december 31.-ig hatályos. A fenti időszakban a maximálisan kiszállítandó 

mennyiség a különböző intézményekben a tanítási napok és a létszám 

figyelembevételével az 1. mellékletben kiszámított darabszámmal illetve literben 

meghatározott mennyiségnek felel meg. 

15. A felek a leszállított poharas tej átadási árát a fenti mennyiségre 45,00 HUF/db + 

ÁFA összegben állapították meg.  

16. A felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során 

felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton rendezik.  Amennyiben a vitás kérdések 

rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük 

elbírálására perértéktől függően a Székesfehérvári Városi és Megyei Bíróságot kötik 

ki. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.  

17. Megrendelő a szerződésmódosítás lehetőségét a szeptemberi tényleges tanulólétszám 

ismeretében fenntartja. 
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18. Jelen szerződést a melléklettel együtt a felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt 4 példányban írják alá. 

 

 

Csákvár, 2012. augusztus …... 

  

 

        ___________________________   ___________________________ 

        Megrendelő            Szállító” 

 

Határidő: 2012. augusztus 25.  

Felelős:  jegyző  

 

02./ TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázaton történő indulás 

       (Előterjesztés, határozati javaslat, megbízási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét  

       képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A napirendet tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság is. Felkérte a Humán Erőforrások Bizottsága elnökét, valamint a Pénzügyi és Jogi 

Bizottság elnökének távollétében a bizottsági ülést levezető Csillag Tibor bizottsági tagot, 

hogy tájékoztassák a képviselő-testületet a bizottsági javaslatokról.  

Kéri a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket, 

hozzászólásukat.  

 

Jankyné Kővári Csilla Humán Erőforrások Bizottsága elnöke, képviselő:  

A TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése című pályázati lehetőségről előzetesen 

tájékoztatta az iskolai nevelőtestületet, akiknek többsége úgy nyilatkozott -amennyiben a 

képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Esterházy Iskola elinduljon ezen a pályázaton-, 

hogy az intézmény pedagógiai- módszertani megújulása, magasabb színvonalú oktatás 

érdekében vállalnák az ezzel járó képzéseken való részvételt.   

A Humán Erőforrások Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

javasolja a képviselő-testületnek, adja hozzájárulását ahhoz, hogy az Esterházy Iskola 

benyújtsa pályázatát a TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése című felhívásra.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

A pályázat megvalósítása elősegítené a köznevelési törvény előírásainak való megfelelést. Az 

igazgatónővel együtt részt vett az  SKC Consulting Kft. által szervezett  tájékoztatón, melyen 

az innovatív iskolák fejlesztése című pályázattal kapcsolatos részleteket ismerhették meg. 

Megfelelő programokat kínál az iskolai tanulók számára, amelyekkel az iskola kiemelkedhet a 

térség iskolái közül. 

 

Bokodi Szabolcs képviselő: 

Nyertes pályázat esetén a két éves megvalósítási időszakot követően 5 éves fenntartási 

kötelezettség terheli az intézményt. Megvalósítók nélkül nem működik. Megkérdezte a 

jelenlévő pedagógusokat, hogy szakmailag meg van- e az elhatározás a pályázat 

megvalósítására és fenntartására?  
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Jankyné Kővári Csilla képviselő:  

Mint a bevezetőjében már utalt rá, a pedagógusok többsége vállalja a képzéseken való 

részvételt, a programok, táborok megszervezésével járó többletfeladatot. Amennyiben a 

pedagógusok tanítási napokon vesznek részt képzéseken, lehetőség van a pályázat keretében 
helyettesítési díjat elszámolni. 

 

Csillag Tibor Pénzügyi és Jogi Bizottság tagja, képviselő: 

A maga részéről a szakmai kidolgozást jónak tartja. Javasolja a pályázaton való részvételt  

abban az esetben, ha az érintett pedagógusok is pozitívan értékelik a lehetőséget. A Pénzügyi 

és Jogi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Humán 

Erőforrások Bizottsága javaslatával. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 

Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testületének  

234/2012. (VIII.13.) határozata  

TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtásáról 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartóként hozzájárulását adja, 

hogy a Gróf Esterházy Móric Általános Iskola benyújtsa pályázatát a TÁMOP 3.1.4. 

Innovatív iskolák fejlesztése című felhívásra. 

 

Határidő: 2012. augusztus 27. 

Felelős: Jankyné Kővári Csilla igazgató 

 

03./ Aktuális ügyek 

 

03/1./ Szóbeli tájékoztató a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  

          várható jövőjéről 

          

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A szóbeli előterjesztést ismertette a Humán Erőforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és 

Jogi Bizottsági mai napon megtartott rendkívüli ülésén is. Mindkét bizottság a tájékozató 

elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.  

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásban 

résztvevő önkormányzatok jegyzőit szakmai állásfoglalás kinyilvánítása céljából összehívta a 

társulás elnöke, ahol ismertették azon álláspontját, mely szerint december 31-el szűnjön meg a 

társulás. A társulás munkaszervezete pedig már 2012. szeptember 30-tól. A munkaszervezet 

bonyolítja a társulás gazdálkodásával kapcsolatos teendőket. A szeptember végi megszűntetés 

nem lenne szerencsés, mivel a negyedéves elszámolások október elején lennének aktuálisak. 

Bicske város jegyzőjének elmondása szerint a polgármesteri hivatal ingyenesen vállalja a 

munkaszervezet feladatainak ellátását. 

Úgy véli, hogy Csákvár térségi szerepét erősíteni kellene. Továbbra is tartsanak fenn 

társulásokat. Ennek érdekében már megkezdte a környező települések polgármesterivel a 

tárgyalásokat, melynek eredményeiről a későbbiekben ad tájékoztatást. Kiemelten fontosnak 

tartja a Közmunkaprogram társulásban történő megszervezését, úgy véli, hogy így lehetőség 
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lenne nagyobb értékű eszköz vásárlására is. Példaként említette egy markológép beszerzését, 

mellyel lehetőség nyílna a vízelvezető árkok rendbetételére a társult településeken is. Szeretné 

elérni, hogy a kistérségi társulás tulajdonában lévő orvosi ügyeleti autó egyike kerüljön 

önkormányzathoz, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál használatban lévő 

személygépkocsi is. Úgy gondolja, hogy a későbbiekben Csákvár Nagyközség 

Önkormányzatának, mint egy komplex feladatellátást biztosító társulás gesztorának szükséges 

szerepet vállalnia a térségben  

Kéri a képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.  

 

A képviselő-testület6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Vértes 

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás várható jövőjéről szóló szóbeli 

előterjesztést tudomásul vette.  

 

 

03/2./ Önkormányzati tulajdonú földterületek szociális célú megművelésre történő    

           hirdetése 

         (Előterjesztés, felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A 2012. július 31-én megtartott képviselő-testületi ülésen szóba került az önkormányzat 

tulajdonában lévő földterületek szociális célra történő hasznosításának lehetősége. Ennek 

figyelembevételével elkészült egy felhívás, melyet a Hírmondóban, plakátokon és a honlapon 

is megjelentetnének.  

A mai napon megtartott együttes rendkívüli bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy  

hogy a szerződések megkötésére ne 2013 tavaszán, hanem ez év őszén kerüljön sor, hiszen a 

földeken ősszel kell a vetés előtti előkészítő munkákat elvégezni.  

A felhívás második mondatát az alábbiak szerint javasolták a bizottságok módosítani:  

„Az Önkormányzat a tulajdonában álló, megműveletlen földterületeket határozott időre, 

szociális céllal művelésbe adná az arra rászoruló csákvári családoknak, akik vállalnák a föld 

művelését, saját célra történő hasznosítását.”  

Továbbá a bizottságok javasolták, hogy a földterületek bérleti díja is hasonlóan 

kedvezményes alacsony összegben kerüljön megállapításra, mint az előző testületi ülésen 

megállapított haszonbérleti díj, vagyis bruttó 10,-  Ft/év.  

 (Javított felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kéri a testületi tagokat, hogy a felhívással kapcsolatban mondják el véleményüket, 

javaslataikat tegyék meg.  

Hozzászólás nem lévén a bizottságok módosító indítványait tartalmazó javított felhívást 

szavazásra bocsátotta. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

235/2012. (VIII.13.) határozata  

önkormányzati tulajdonú földterületek szociális célú hasznosításáról  

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 

földterületek szociális célú megművelésre történő hirdetése érdekében az alábbi felhívást teszi 

közzé.  
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„F E L H Í V Á S 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata segítséget kíván nyújtani azon családok számára, akik 

önhibájukon kívül kerültek szociálisan hátrányos helyzetbe. 

Az Önkormányzat a tulajdonában álló, megműveletlen földterületeket határozott időre, 

szociális céllal művelésbe adná az arra rászoruló csákvári családoknak, akik vállalnák a föld 

művelését, saját célra történő hasznosítását.  

Kérjük, amennyiben szeretne szociális célú földművelésre pályázni, szándékát jelezze 

levélben, vagy személyesen Csákvár Polgármesterénél vagy a Jegyzőnél, (Polgármesteri 

Hivatal 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.), esetleg elektronikus úton (polgarmester@csakvar.hu 

vagy jegyzo@csakvar.hu e-mail címek valamelyikén) legkésőbb 2012. szeptember 10-ig. 

Jelen felhívás nem minősül ajánlattételnek, nem keletkeztet kötelezettséget sem az 

Önkormányzatnak, sem pedig a szándéknyilatkozatot benyújtónak. Az Önkormányzat célja a 

felhívással a szociális célú földművelésre való igény felmérése.Az esetleges jogügyletek 

megkötésére előzetes személyes egyeztetést követően,2012. novemberétől kerülne sor. A 

Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázók közül, szociális 

szempontok figyelembevételével kialakított rangsor felállításával  kiválassza a „nyertes” 

pályázókat, illetve hogy elálljon a földterületek bérbe adásának szándékától. 

 

Csákvár, 2012. augusztus 8. 

 

      Csákvár Nagyközség Önkormányzata nevében: 

       Katonáné dr. Venguszt Beatrix sk. 

        polgármester” 

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a „Felhívás” Csákvári-Bodméri Hírmondóban, az önkormányzat 

honlapján, és a községi hirdetőtáblákon történő közzétételéről gondoskodjon.  

 

Határidő: augusztus 31.  

Felelős:   jegyző  

 

03/3. Szóbeli tájékoztató rendezvényekről (Floriana Napok, Rendészeti Nap) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Felkéri Szmolkáné Bene Ibolya rendezvényszervezőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet 

az augusztus 20.-i ünnepségsorozattal kapcsolatos programokról. Ezt követően kéri, hogy 

Setét Vilmos képviselő a Rendészeti Kerekasztal elnöke tájékoztassa a megjelenteket a 

rendészeti nap programjairól. 

 

Szmolkáné Bene Ibolya rendezvényszervező: 

Ismerteti a meghívó szerinti programokat. 

Augusztus 18 (szombat) 

14:30 óra Kreatív kezek kiállítás megnyitó a Vértes Múzeumban 

17:00 óra  Aqvitál-Publo Csákvár TK – Felcsút NB II mérkőzés  

Augusztus 19 (vasárnap) 

15:00 óra Fotókiállítás régi csákvári képekből a Házasságkötő teremben 

17:00 Községi ünnepély 

 Új Kenyér megáldása 

 Közreműködik: Harmonia Floriana Evangélikus Kórus, vezényel: Szebik 

Ildikó  

mailto:polgarmester@csakvar.hu
mailto:jegyzo@csakvar.hu
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 Kitüntető címek, díjak átadása 

18.30 A bíró okos lánya című népmese a Paulini Béla Színtársulat előadásában 

20:00 Lajtai- Békeffi : A régi nyár című operett a Pesti Fiatalok Színháza előadásában 

Kb. 22:00 tűzijáték 

22:10 a színpadon zenél a VIKING együttes 

 

 

Augusztus 20. (hétfő) 

11:00 Vadászkutya fajtabemutató és szépségverseny 

Várjuk a csákvári vadászkutyafajta-tulajdonosok jelentkezését a helyszínen! 

11:00 Trófeakiállítás 

12.00 Faluebéd 

13:00 Lovas program 

 Lószépségverseny 

 Dámalovaglás 

 Western lóidomítás 

15:00-18:15 Színpadi programok, fellépnek 

 Rámás Csizma Néptánccsoport, Lovasberény 

 Vértesboglári mazsorettek 

 Csákvári Zen Bu Kan Kempo HSE bemutatója 

 Népdalokat énekel: Szarka Bettina és Gulyás Hajnalka 

 Keleti Álom Hastánccsoport fellépése 

 Music Kell Amatőr Musical Együttes fellépése 

18:15 Dupla Kávé együttes fellépése 

19:30 színpadon zenél: Zámbó Zsolt 

 

Egész nap 

 Kézműves és kirakodóvásár 

 Ingyenes légvár 

Délután 13:00 órától 

 Tapi-Zoo: állatsimogató és pónilovagoltatás 

 

Elmondta, hogy a programok rossz idő esetén a Sportintézményben kerülnek megrendezésre. 

 

Setét Vilmos képviselő Rendészeti Kerekasztal Elnöke:  

Szeptember 15.-i időpontra tervezik a Rendészeti Napot, melynek részletes programjairól a 

2012., augusztus 15-én megtartásra kerülő Rendészeti Kerekasztal ülésén döntenek. Ötletként 

merült fel, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez támogatói jegyeket bocsátanának 

ki, melyek már a rendészeti napon megvásárolhatók lennének. 

 

Katonáné dr., Venguszt Beatrix polgármester:  

Hozzászólás nem lévén a javasolja a tájékoztatók tudomásul vételét.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Floriana 

Napok  és a Rendészeti Kerekasztal rendezvényeiről szóló szóbeli tájékoztatót 

tudomásul vette.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Kéri, hogy akinek bejelentése van tegye meg.  
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Csillag Tibor képviselő:  

A Falusi Bolthálózatot üzemeltető Kft. képviselője Szenttamási Egon megkereste azzal, hogy 

a Szabadság téren lévő élelmiszer bolt előtti közterületen aszfaltozási munkákat kívánnak 

végezni. Szenttamási Egon tájékoztatta arról is, hogy az üzlettel szomszédos  önkormányzati 

tulajdonban lévő óvoda előtti részen is elvégzik az aszfaltozást. Amennyiben az 

önkormányzat  a költségek viseléséhez hozzá tud járulni azt köszönettel veszik. 

Tájékoztatta Szenttamási Urat, hogy a képviselő-testület nevében nem nyilatkozhat, de  

rendkívüli ülésen ismerteti a kezdeményezést. Az önkormányzatot érintő területrész költsége 

mintegy 190.000.- Ft-ba kerül. 

 

Mészáros Tamás alpolgármester:  

Tudomása szerint a terület állami tulajdonban  és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 

van. Javasolja, hogy esetleg a következő ülésre készítsék elő, de most ne foglalkozzon vele a 

testület.  

 

Setét Vilmos képviselő:  

Jónak tartja a kezdeményezést, de szerinte az önkormányzat anyagi hozzájárulást jelen 

költségvetési helyzetben nem tud biztosítani.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  

Amennyiben az óvoda előtti területrészen is elvégzik az aszfaltozási munkákat azt köszönettel 

veszik.  

 

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

 

- k m f –  

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix     Tóth Jánosné  

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

Mészáros Tamás       Csillag Tibor 

alpolgármester       jegyzőkönyv hitelesítő  


