
                   Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzatának 2012. 
szeptember 12-én megtartott Képviselő- testületi üléséről.
Napirendek:
1. Tájékoztató az ÁMK munkájáról. Hollósiné Tóth Hedvig ÁMK 
igazgató tájékoztatása szerint az iskola tanulói az országos mérés 
eredményeit figyelembe véve jól teljesítenek, területi és magasabb 
szintű megmérettetésen, dobogós helyezést értek el, amire méltón 
lehetünk büszkék. Továbbiakban bemutatkozott Hunics Ildikó új 
Óvodavezető. 
2. Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás falugondnoki 
szolgálatának éves beszámolója. A falugondnoki szolgálat ellátási 
programjában szereplő feladatokat ellátta a falugondnok. A Vértes 
TKÖT munkaszervezetének feladat körét 2012. szeptember 15-től 
átvette Bicske Város Polgármesteri Hivatala. A társulás 2012. de-
cember 31-ével megszűnik. Zárszámadását 2013. április 30-ig végre 
kell hajtani. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a társulás által eddig 
működtetett szolgáltatásokat a továbbiakban is működtesse, erre 
vonatkozóan azonban még nagyon sok a nyitott és tisztázatlan kérdés. 
3. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, valamint jelentés a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az Egészségügyi szakel-
látási körzetek módosításával kapcsolatos Képviselő-testületi határo-
zatot a GYEMSZI részére megküldtük. 
4. Beszámoló az Önkormányzat 2012. éve költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról. Az Önkormányzat kiadásai igen visszafogottak. 2012. 
június 30-án több mint 4 millió forint pénzkészlettel rendelkeztünk, 
ezen felül tartósan szabad pénzeszköz lekötésből 8 millió forint be-
tétünk van. Pénzeszközeinket a Felszíni Vízelvezetési Pályázat ön-
részéhez tartalékoltuk, és amennyiben a pályázat elutasítása után 
beadott jogorvoslati kérelmünkre is negatív választ kapunk, úgy ezt 
az összeget a Képviselő-testület által meghatározott legfontosabb fel-
adatok elvégzésére fordítjuk. 
5. Bodmér útfelújítási pályázatra érkezett ajánlatok borítékbontása. 
A meglévő tartalék pénzeszközök felhasználásához kértünk ajánlato-
kat. A döntésünkhöz viszont megvárjuk a jogorvoslati kérelem elbírá-
lását. 
6. Szociális Társulási megállapodás és Alapító okirat módosítása. 
7. A Vértesboglári oktatási intézmény működtetése. Bodmér Köz-
ség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozott, hogy a 
működtetést az államtól 2013. január 1. napjától nem képes átvál-
lalni.
8. Aktuális ügyek. A tiltott, közösségellenes magatartások sza-
bályozásáról szóló helyi rendelet tervezet társadalmi véleményez-
tetésre való bocsájtása. 
A Testület jogszabályi felhatalmazása alapján alkothat olyan helyi ren-
deletet, amely valamely magatartást tiltottá, vagy közösségellenessé 
nyilvánít, melyekért akár 150 ezer forintig terjedő pénzbírság kisza-
bását rendelheti el, amely az Önkormányzat saját bevételét képezi. 
Többek között közösségellenes magatartás tanúsít az, aki az avar 
és kerti hulladékok égetését nem a rendeletben meghatározott 
időpontban és módon végzi. Csak megfelelően száraz hulladékot 
szabad meggyújtani, mert az égetés nem a nyers hulladék órákon 
keresztül való bűzölögtetését jelenti, füsttel beterítve az egész 
települést, irritálva az emberek túlnyomó többségét! A rendelet 
tervezet számtalan ilyen magatartást megjelöl, a fentire csupán azért 
hívtam fel a figyelmet, mert itt az ősz, és egyre több hulladékégetés-
sel kapcsolatos panasz érkezik. 
9. Posztumusz díszpolgári cím átadása. A Képviselő-testületi ülés 
keretén belül adtuk át Viszló Gyula özvegyének és családjának a 
megtisztelő címet. 
Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének soron 
következő nyilvános ülését 2012. október 31-én 15.30-kor tartja,   
melyre minden érdeklődő állampolgárt hív és vár.

Tisztelettel: Balogh István László
polgármester
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                   Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012. augusztus 13-i, valamint szeptember 7-i rendkívüli nyilvános ülé-
sén végzett munkájáról
Elfogadta a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 
A Képviselő-testület 2012. augusztus 13-i rendkívüli nyilvános ülésén az 
alábbi határozatokat hozta: 
● Döntött az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.-vel (8000 Székes-
fehérvár, Seregélyesi u. 127.) 2012. szeptember 3-tól 2012. decem-
ber 31-ig terjedő időszakra iskolatej szállítására vonatkozó szerződés 
megkötéséről.
● Hozzájárulását adta fenntartóként ahhoz, hogy a Gróf Esterházy Móric 
Általános Iskola benyújtsa pályázatát a TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák   
fejlesztése című felhívásra.
● Felhívás közzétételét határozta el az önkormányzati tulajdonú földterü-
letek szociális célú megművelésre történő meghirdetése érdekében. Az 
intézkedés célja: segítségnyújtás azon családok számára, akik önhibáju-
kon kívül kerültek szociálisan hátrányos helyzetbe.
A képviselő-testület 2012. szeptember 7-i nyilvános ülésén az alábbi 
határozatot hozta: 
● Döntött arról, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatok támogatásáról-, alapján támogatási igényt nyújt be.
A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a Floriana 
Könyvtárban nyitvatartási időben,valamint az önkormányzat honlapján 
megtekinthetők. A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampolgár részt 
vehet. A testület soron következő rendes nyilvános ülését 2012. október 
30-án 15.00 órai kezdettel tartja.

Nagyné John Ágnes 
önkormányzati irodavezető  

Csákvári Önkormányzat beszámolója Bodméri Önkormányzat beszámolója

F E L H Í V Á S
a gázszüneteket megelőző előzetes tájékoztatási igény 

bejelentésére
Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a Fejér Megyei Hírlap egyik 
szeptemberi számában közleményben tájékoztatta az olvasókat a 
Csákváron 2012. szeptember 12-én a gázszünetről. Mivel a megyei lapot 
a lakosság, és a helyi vállalkozások egy része nem fizeti elő, a gázszünet 
napján számos panaszos bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba, 
hogy nem volt tudomásuk a gázszolgáltatás szüneteltetéséről.
A polgármesteri hivatal az újságban fellelt közleményt a gázszünetet előtt 
6 nappal  a helyi kábeltelevízióban megjelentette, plakátokat készített 
a lakosság tájékoztatására, azonban így sem jutott el az információ 
mindenkihez. Az üzemszünetet követően levélben kértük az E.ON Dél-
dunántúli Gázhálózati Zrt.-t, hogy a későbbi gázszüneteket megelőzően 
- legalább egy héttel korábban -  szíveskedjenek polgármesteri hivata-
lunkat tájékoztatni, és kértük, hogy az áramszünetek tájékoztatásához 
hasonlóan piros színű“EON” jelzéssel ellátott plakátokat is juttassanak el 
hivatalunkba. Kérjük azon magánszemélyek, vállalkozások jelentkezését 
(név, lakcím, vagy székhely, telefonszám, e-mail cím), akik igénylik, hogy 
külön értesítést kapjanak, amennyiben az E-On előzetes tájékoztatást 
küld a Polgármesteri Hivatalnak a tervezett gázszünetről.  
Az igények bejelentésének módja:
● személyesen Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala ügy-
félszolgálatán
● telefonon:     22/582-310 számon
● e-mailben:     titkarsag@csakvar.hu címen

Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
polgármester

OktóBEri OrVOSi ügyELEt
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
1., 8., 15., 29.                                                        dr. Wiesler Ferenc
2., 4., 12., 13., 14., 16., 19., 26., 27., 28., 30.  dr. Nagy István
3., 9., 18., 25.                                                        dr. Kovács László
5., 6., 7., 10., 17., 24., 31.                                   dr. Zsigmond László
11., 20., 21., 22., 23.                                            dr. Gerstner Péter



Az Országgyűlés 2012. július 9-én elfogadta az egyes szociális tárgyú és 
egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. CXVIII. számú 
törvényt, mely újraszabályozza az iskoláztatási támogatás felfüggesztésé-
nek és szüneteltetésének rendszerét.
A törvényi szintű szabályok az új tanítási év kezdetétől, 2012. szeptember 
1-jétől léptek hatályba. 
 A törvényben foglalt, az iskoláztatási támogatást érintő módosítások lé-
nyegi elemei a következők: 
● 50 kötelező tanórai foglalkozás elmulasztása esetén minden gyermek-
re, a gyermek életkorától, és a család jövedelmi helyzetétől függetlenül 
ugyanaz a jogkövetkezmény vonatkozik, azaz ilyen esetben az iskolázta-
tási támogatás folyósítása szünetel.
● Megszűnik a felfüggesztés jogintézménye, azaz a családi pótlékot nem 
kell családtámogatási folyószámlára folyósítani, visszamenőleges kifizeté-
sére ismételt iskolába járás esetén nem kerülhet sor.
● Az iskoláztatási támogatás szünetelésének időtartama alatt a rászo-
ruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek sem 
kaphatják meg a jelenleg természetben nyújtott ellátást.
● A szüneteltetés megszüntetését a jegyzőnek akkor kell kezdemé-
nyeznie, ha a gyermek igazolatlan hiányzásai az öt kötelező tanórai fog-
lalkozást nem haladják meg. Azon tanulók esetében, akik a tanítási év 
végéhez közeledve gyűjtik össze az 50 órás hiányzást (a szüneteltetés 
kezdetétől a tanítási év végéig egy hónapnál rövidebb idő lenne hátra), a 
szüneteltetés csak szeptember 1-jén kezdődik meg, azért, hogy a szank-
ció esetükben a többi tanulóhoz viszonyítva ne legyen aránytalan. Azon 
tanulók esetén, akiknél a szüneteltetés kezdete, vagy az utolsó felülvizs-
gálat óta a tanítási év végéig legalább egy hónap eltelik, a szüneteltetés 
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Csákvár Képviselő-testülete a 2012.június-szeptember közötti időszakban 
a költségvetési stabilitás és fenntarthatóság érdekében átalakításokat 
és átszervezéseket hajtott végre. Ezek mindegyikétől jelentős megta-
karítást vár. Sajnos az államtól kapott működési hozzájárulás évek óta 
nem emelkedett olyan mértékben, mint amilyen mértékben a rezsikölt-
ségek és egyéb közterhek, ez automatikusan hiányt generál. Ezen túl 
a vállalkozások csökkenő bevételei miatt az adóerő képesség sem o-
lyan, mint korábban volt. Településünk lakossága részéről továbbra is 
elvárás az önként vállalt, nem kötelező feladatok ellátása, mint például 
a sportintézmény fenntartása, az idősek otthona működtetése, vagy a 
művészetoktatás támogatása, melyek költségeit szintén ki kell gazdálkod-
nunk. A korábbi években mindig volt valamilyen rendkívüli értékesítési 
bevétel, amely a költségvetési egyensúlyt helyre billentette, például a 
művelődési ház értékesítése, a kábeltelevíziós hálózat eladása, vagy más 
ingó-ingatlan vagyon adásvétele. Ebben az önkormányzati ciklusban ilyen 
jelentős bevételre nincs kilátás, ezért szükség volt a költségvetés átalakí-
tására. Az intézkedések a következők voltak:
A Képviselő-testület saját hatáskörében kezdte a megtakarítások 
szervezését. A polgármester lemondott a kötelezően biztosítandó ca-
feteria juttatásáról, nem nyújt be költségtérítést, és kérte a bérének a 
törvényi minimum szinten történő megállapítását. Ezzel a megtakarítás 
2012-ben mintegy 1,8 millió Ft. A képviselő-testületi tagok, illetve külsős 
bizottsági tagok nem veszik fel a tiszteletdíjukat, ezzel újabb 4 millió Ft 
marad az önkormányzatnál.
Sajnos a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakat is érintette a 
költségvetési megszorítás: a havi 5,000 Ft /fő étkezési utalványt 2012. 
július 1-től nem adjuk ki, ez 2012. évben 3,5 millió megtakarítást jelent.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átköltöztetése a Szent István 
utcai épületbe megtörtént, az intézkedéssel 140 ezer Ft rezsiköltség 
megtakarítás várható. A Családsegítő Szolgálat kiköltözését követően 
pályázatot írt ki a képviselő-testület az ún. Bagó-ház hasznosítására. 
Elsődleges bírálati szempont a bérlő által létesítendő új munkahelyek 
száma, további szempont a bérleti díj, illetve az épület külső homlokzata 
rendbe tételének vállalása. Ezzel plusz bevételhez jut az önkormányzat, 
és egy vállalkozás indulása, vagy bővülése révén az iparűzési adó bevétel 
is emelkedik reményeink szerint.
A sportintézményt eddig működtető Csákvári Kulturális és Sport Non-
profit Kft. feladatai lényegesen csökkentek. A sportintézmény üzemel-
tetése az önkormányzatra szállt vissza, az intézményt Wilmek Ferenc 
sportszervező vezeti. Az intézményben dolgozó további két munkavál-
lalót júniusban áthelyeztük a kft-ből az önkormányzathoz. Megállapod-
tunk a Csákvári Torna Klubbal a Sportintézmény használati feltételeit, 

tÁjékOztató a kÖLtSégVEtéSi ÁtaLakÍtÁSróL
illetve munkamegosztását illetően. A takarítást közmunkaprogram kere-
tében foglalkoztatott személlyel oldjuk meg, akinek a bérét és járulékait 
85%-ban az állam viseli. Az éves megtakarítás kb. 5 millió Ft lesz a rezsi 
tekintetében.
Telefon és internet szolgáltatást  2012. október 1-től a Kábelsat 2000 
Kft. biztosítja, a kábel tv hálózat értékesítési szerződésben vállaltaknak 
megfelelően. Havi 45,900 Ft díjért valamennyi intézménynek és a pol-
gármesteri hivatalnak is biztosítja a telefon és internet szolgáltatást, 
amely alapján az intézmények egymás között ingyen telefonálnak, és az 
internetért sem kell fizetniük. Ezzel várhatóan  több százezer forint éves 
megtakarítás érhető el. Természetesen az első év eltelte után tudjuk 
pontosabban, hogy mennyi a megtakarítás. Az új telefonközpont és az 
egyetlen kimenő szám megjelenése az augusztusban bevezetésre került 
telekommunikációs adó tekintetében több mint 700 ezer Ft megtakarí-
tást jelent majd éves szinten.
Az Esterházy Iskola épülethasználatát átszerveztük: a jelentősen lecsök-
kent tanulólétszám miatt csak a régi iskola utcafronti épületében, vala-
mint az új iskolában folyik tanítás. A régi iskola területén található ún. 
Pásztor-házat lezártuk, ezzel mintegy évi 2 millió Ft rezsiköltség megta-
karítással számolhatunk. A Pásztor-házat elsősorban munkahely terem-
tési céllal kívánja a képviselő-testület a jövőben hasznosítani, erről hir-
detményt tesz közzé.
A Szent István utca 1.szám alatti önkormányzati lakásokat meghir-
dettük piaci alapú hasznosításra, szeptember 28-án jár le a pályázatok 
beadásának határideje. Rengeteg tartozás halmozódott fel ezen lakások 
bérbe adása kapcsán, ezek behajtását az önkormányzat megkísérli.
Csökkentenünk kellett a művészetoktatás önkormányzati támogatását 50 
%-kal a 2012/2013. tanév első 4 hónapjára, ez 684 ezer Ft megtakarítást 
jelent.
A Polgármesteri Hivatal községgazdálkodási irodájánál 3,5 álláshely július-
ban történő megszüntetésével 2012. évben mindössze 280 ezer Ft a meg-
takarítás, mivel végkielégítést, felmentési időt kell kifizetni. 2013 január-
jában várhatóan kapunk pótelőirányzatot a leépítés miatti felmerülő 
költségekhez (kb. 1,4 millió Ft-ot), a mely már a 2013. évi költségvetést 
érinti. 2012.szeptember 30-án újabb munkavállaló távozik a községgaz-
dálkodási iroda alkalmazottai közül. A létszámleépítési intézkedés 2013-
ban mintegy 8 millió Ft-tal csökkenti a költségvetési kiadásokat.
A megtakarítások elérése érdekében bevezetett átalakításoktól azt re-
méljük, hogy a költségvetési egyensúly javulni fog, és az önkormányzat 
gazdálkodása hosszabb távon fenntarthatóvá válik a nem kötelező felada-
tok megtartása mellett.

Csákvár Önkormányzata Képviselő-testülete

a gyErMEkVéDELMi tÖrVéNy VÁLtOzÁSai
szükségességét a tanítási év végén felül kell vizsgálni.
● Az átmeneti rendelkezések szerint a családtámogatási folyószámlán 
összegyűjtött összeget a jogosultak elveszítik, ha a törvény hatályba lé-
pését követő első felülvizsgálat alkalmával a gyermek 5 kötelező tanórai 
foglalkozásnál többet mulaszt.
Felhívom a tanköteles korú gyermekek szüleinek figyelmét, hogy rend-
szeresen kísérjék figyelemmel gyermekük iskolába járását, ha alapos 
indokkal (pl. betegség) mulaszt a tanórákról, akkor az arról szóló orvosi 
igazolást haladéktalanul küldjék meg az iskolának.
A gyermekek védelméről szóló törvény másik fontos módosítása a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek támoga-
tására vonatkozik. A módosítás alapján a jegyző annak a gyermeknek, il-
letve fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus 
hónapjára vonatkozóan, akinek pedig a tárgyév november 1-jén fennáll, 
a november hónapra vonatkozóan természetbeni támogatást nyújt fo-
gyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható 
Erzsébet-utalvány formájában.
Tekintettel arra, hogy idézett jogszabályi változás október 1-jén lép ha-
tályba, első alkalommal tehát 2012. november hónapban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy az eddigi 5.800,-Ft 
összegű pénzbeli támogatás helyett ezzel egyenértékű Erzsébet-utalvány-
ban részesül támogatásként.
Amennyiben a jogszabályi változásokkal kapcsolatosan bármilyen kér-
désük van, kérem keressenek, telefonon vagy akár személyesen is, a hi-
vatal ügyfélfogadási idejében.

Vakánné Petrovics Ildikó - Hatósági irodavezető



góLyaHÍr
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
Augusztus 2-án Kovács Levente és Kovács Róbert a 
Petőfi utcába
Augusztus 6-án Majtán Míra a Vértes utcába
Augusztus 7-én Pályi Ákos Gyula az Akadémia utcába
Augusztus 9-én Mező Pál Mihály a József Attila utcába
Augusztus 10-én Molnár Gergő a Kossuth utcába
Augusztus 16-án Dubán Regina a Vértes utcába
Augusztus 24-én Györök Emma a Kálvária utcába
Augusztus 26-án Géber Léna az Ady Endre utcába
Augusztus 29-én Szabó Bence László a Szabadság tér-
re.

ISTeN hoZTA A KIS jÖVeVéNyeKeT!
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

HÁzaSSÁgkÖtéSEk
2012. aug. 25-én Németh Katalin és Fülöp László
2012. aug. 25-én Tarró Szabina és Szalók György

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!

Intézményi hírek - Gondozási központ

Kötelező KutyachIp
Az állatvédelmi törvény módosított végrehajtási rendelete értelmében 
2012.augusztus 1-jétől minden 4 hónaposnál idősebb ebet kötelező 
kutyachippel ellátni, és az eb adatait a kormányhivatali adatbázisba re-
gisztrálni. A rendelet 5 hónap türelmi időt ad a teljesítésre: 2012.de-
cember 31-ig valamennyi kutyát el kell vinni az állatorvoshoz  chip beül-
tetésre. Az állatorvos a chip behelyezése után az adatbázisba történő 
regisztrálást is elvégzi, és igazolja a Kisállategészségügyi könyvben, illetve 
az útlevélben.
A chip behelyezése a regisztrációs díjjal együtt kutyánként 3.700 Ft. Ez  
egyszeri költség, a rendelet rögzíti az összeget is.
A regisztráció az eb minden főbb adatát tartalmazza. Az adatokban 
bekövetkező változást 8 napon belül jelenteni kell valamelyik állatorvos-
nak, aki a változást az adatbázisban díjmentesen átvezeti.
2013.január 1.-je után az eb bármilyen állatorvosi ellátása esetén az ál-
latorvos köteles ellenőrizni a chipet. Ha a kutya nem rendelkezik chippel, 
ezt a tényt köteles jelenteni a hatósági főállatorvos felé és pénzbírsággal 
sújtható az eb gazdája, amennyiben nem tesz eleget a kutyachip beül-
tettetésére vonatkozó kötelezettségének.
Kérek minden kutyatulajdonost, szíveskedjen a kutyáját állatorvoshoz 
vinni. Időpontot egyeztetni a következő telefonszámokon lehet:
Dr. Kiss Sándor          06-20-941-1900
Dr. Locker Lóránt       06-20-661-5215
Dr. Takács Rudolf      06-20-956-3041
A már mikrochippel rendelkező ebeket is el kell vinni regisztráltatni. Ilyen-
kor csak a regisztrációs díjat kell kifizetni.
A kötelező kutyachipről országos hatáskörű rendelet szól. Bevezetésére 
több hónap áll rendelkezésre.  Nagyon kérek mindenkit, hogy a fizetési 
kötelezettség elkerülése végett ne űzze el az állatot az otthonából, és 
ne altassa el csak azért, mert egy újabb anyagi teher merül fel vele kap-
csolatban. A kutya házőrzőként nagyon sok esetben jó szolgálatot tesz  a 
gazda háza táján, és meghálálja a gondoskodást.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Intézményi hírek - Floriana Könyvtár

kÖNyVVÁSÁr
A könyvtár október 10-től könyvvásárt tart leselejtezett és fölös pél-
dányaiból. A kiadványok ára egységesen 50 Ft/ db. A könyvekből a 
nyitvatartási időben a kézikönyvtárban lehet válogatni.  Reméljük, so-
kan találnak majd közöttük számukra értékes „kincseket”.

tűz ellenI védeKezés
● A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
1996. évi XXXI. törvény 18.§.(3) bekezdése alapján az erdő és a parlag tűz 
elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosí-
tása – a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.
● A 28/2011. (IX.6.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat 569.§.(1). bekezdése alapján a szabadban tüzet gyújtani, 
tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz, 
vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. (2) bekezdés szerint a szabadban a 
tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. 
Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. A 
(3) bekezdés alapján szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használa-
tának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható.
● Az O.T. Sz. 570.§ (1) bekezdése szerint égő dohányneműt, gyufát és 
egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az 
tüzet vagy robbanást okozhat.
● A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 27.§(2) 
bekezdése szerint hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének 
feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak megfelelő berendezés-
ben történő égetése, - a háztartási papírhulladék és veszélyesnek nem 
minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő ége-
tése kivételével - tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulla-
dék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. A (3) bekezdés-
ben foglaltak szerint lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
● Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105-ös, vagy a 112-es (ingye-
nes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.
Csákvár Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2003. 
(XII.17.)sz. a közterületek rendjéről, a köztisztaságról szóló rendelete ér-
telmében: 
● Az avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, 
ha eltávolítása, hasznosítása más módon nem lehetséges. 
● Égetni csak a megfelelően előkészített, száraz kerti hulladékot szabad, 
az emberi egészségre legkevésbé károsító módon, a vagyon és személyi 
biztonság figyelembe vételével lehet.
● A „6.§.(4) bek. szerint kerti hulladékot égetni kizárólag szerdánként 
8.00-20.00 óráig, szombaton 8.00-12.00 óráig lehet. A kerti hulladékége-
tés tüzét őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már 
nincs szükség, azonnal el kell oltani. A tűz színhelyén tűzoltásra alkalmas 
kéziszerszámot és oltóvizet kell készenlétben tartani. Szeles időben tüzet 
gyújtani nem szabad.
Bodmér Község Önkormányzata Képviselő–testületének 8/2003.(X.30.) 
sz. a közterületek rendjéről, a köztisztaságról, a települési szilárd hulla-
dékkal összefüggő tevékenységéről szóló rendelete értelmében:
● Égetni csak a megfelelően előkészített, száraz kerti hulladékot szabad, 
az emberi egészségre legkevésbé károsító módon, a vagyon és személyi 
biztonság figyelembe vételével.
● Kerti hulladékot égetni csak minden héten szerdán egész nap, és szom-
baton 12.00 óráig lehet.
FeLhÍVjUK A LAKoSSÁG FIGyeLMéT A TŰZ eLLeNI joGSZABÁLyoK éS A 
heLyI ReNDeLeTBeN FoGLALTAK MARADéKTALAN BeTARTÁSÁRA.

Hatósági Iroda

téRFIGyelő KameRaRendszeR
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2012. szeptember 15.-i  Ren-
dészeti  Napon, a térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez szükséges 
önerő biztosításához 23.300 Ft támogatás gyűlt össze.
További támogatásaikat a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány szám-
laszámára: 11736020-20013932 vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán található sárga csekken lehet befizetni.
Támogatásaikat előre is köszönjük.

Csákvár jövőjéért Közalapítvány Kuratóriuma

CSÖkkENtEttük DÍjaiNkat
Felére csökkent a házi segítségnyújtás díja, így kétszerannyi időt tölt-
hetnek gondozónőink az igénylők lakásán. A házi segítségnyújtás során 
segítünk a bevásárlásban, gyógyszeríratásban, gyógyszerkiváltásban, a 
lakás tisztántartásában és kötözésben. Ha önnek vagy hozzátartozójának 
szüksége van, az ellátásra jelezzék a Gondozási központban.  3 doboz 
cigaretta áráért, egy hónapig minden nap egy órát segít a gondozónő!

Könyvújdonságainkból

Fábián Janka: Az angyalos ház
Todd Burpo: Igazából mennyország
Szendi Gábor: Napfényvitamin
Marlo Morgan: Vidd hírét az igazaknak
Vavyan Fable: Barbárság tengere
Vámpírnaplók 7. rész
Meg Cabot: Elhagyatva
Leiner Laura: Szent Johanna gimi 7.
Járművek : Keress, találj, mesélj!
Hogyan sokszorozzuk meg gyermekünk intelligenciáját?



ALMA VÁSÁR

Csákváron a Rákóczi u. 5. szám alatt
minden pénteken 14-17 óráig

almavásárt tartunk!
Az alábbi fajtákból
       •  Gála 
       •  Golden  
(akár nagy tételben is előrendeléssel)

Érdeklődni, rendelést leadni
az alábbi telefonszámon lehet:
Csákányné Czene Rita
06-20/315-3039

aPróHirDEtéS

Számítógépek szervizelése, karban-
tartása hétvégén is.   
Szabó 06-70/5481602

Csákvár központjában bútorozott 
lakás kiadó.
Érd.: 06-20/3847199

Eladó Zanussi ZD 19/5 AO kombi 
hűtőszekrény (186 l/44 l) megkímé-
lt állapotban eladó. Irányár. 21 E Ft. 
Érd.: 06/30/554-6687

140 és 60 l-es vörösboros hordó 
eladó. Érd.: 06-30/3130045

kÖSzÖNEtNyiLVÁNÍtÁS
Köszönetet mondunk mindazo-
knak, akik özv. Czipóth Józsefné  
temetésén részt vettek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek, fájdal-
munkban  osztoztak.

Gyászoló család
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tv, InteRnet és teleFOn
a KÁBelsat-2000 KFt-től!!!

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELŐFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, EGY ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BELéPéSi DÍj: 0 Ft
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 3360 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4010 Ft-tól

Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötő (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

HírmondóCsákvári -Bodméri

Kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.

Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674

E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: október 20.

sÍRKő
M i n d e n  á r k a t e g ó r i á b a n

1 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000ft-tól

2 szeMélyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000ft-tól

Balogh István
k ő f a r a g ó m e s t e r

BODMér
tel/fax: 0622-582-073
Mobil: 0620-344-6240

A készlet megtekinthető: www.sirkobodmer.hu

e g y é n i s é g  é s  e l e g a n c i a
EGYEDI-,  ELEGÁNS-, MÁRKÁS-, ANGOL

HASZNÁLT RUHÁK KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN 
   Őszi ajánlatunk
       •Baba- és gyermekruhák
       •Nadrágok, farmerek
       •Blúzok, pólók, ingek, szoknyák, kardigánok
       •Dzsekik, zakók, blézerek, vaxos-, vízálló kabátok              
       •Munkásruhák, baseball sapkák
       Lakástextília
       •Csipkefüggönyök, sötétítők, antik csipkék
       •Ágytakarók, ágyneműk, paplanok
       •Asztelterítők, dekoranyagok
       •Fürdőszobai kiegészítők

   Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
   Honlap: www.angolrozsa.hu
   Szeretettel és tisztelettel: 
   Árki Tünde (0620)2299-242

NYITVATARTÁS
H-P: 9-11;14-17

Szo.: 9-12
Vasárnap: ZÁRVA

Angol rózsA
használtruhabolt

Kaloda mérete: 1,7x 1m x 1m.
                       /1 erdei m3/
Ár:                     24 990Ft+ÁFA.
Érdeklődni:      06-20/3153039 tele-
fonszámon lehet munkanapokon: 
8-16 óra között.
Csákvár, Rákóczi u. 5. 

Nagy kalodában 
szorosan rakva    
gyertyán és 
bükk.

Ivanics Szilárd
kőfaragó

Vállalom: ● műkő-, márvány-, gránit  sírkövek,
                   kripták készítését

                ● sírkő tisztítást, felújítást

Garanciával, részletfizetési 
lehetőséggel!

Galéria: www.ivanicskofarago.hu
E-mail: ivanicskofarago@t-online.hu
Csákvár, Temető u. Tel: 36-20-9362712

2012. október 16-án 18.30 órai 
kezdettel gépjárművezetői tan-

folyam indul a könyvtárban.
 Információra ajánljuk a

www.stift90.hu 
honlapot.

jelentkezni és érdeklődni 
az 582-016 telefonszámon, 

vagy személyesen a könyvtárban 
lehet.

kalodás,
raklapos,
kályha-
kész
tuzifa
eladó

..

179 Ft/kg áron
méret: 65+

SebéSzeti
magánrendeléS

Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár egészségház
Rendelési idő: péntek 8 -10 óra

Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387

(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzul-
táció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt 
köröm, bőrkeményedés, zsírmirigy, verej-
tékmirigy, bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
•Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellá-
tása

RODI-ADRI
FAIPARI KFT.

Asztalosmunkák vállalása:

   Érd.: 06-20/9719114,
   www.asztalos-odor.hu

   odorgabor79@gmail.com

• bútorok gyártása, 
   felújítása     
• nyílászárók
   gyártása, felújítása
• lépcsők
• üvegezés
• esztergálás
• egyéb asztalos
   munkák

„Képzőművészeti kurzus
mindenkinek”

Interaktív előadás- és gyakorlat-
sorozat Csákváron.
A közvetlen hangulatú fog-
lalkozásokba bárki, bármikor 
bekapcsolódhat (persze, minél 
előbb annál jobb): aki „profi” 
azért, aki művelni, tanulni, 
érteni és élvezni szeretné, na-
gyobb biztonsággal eligazodni a 
képzőművészet sokféle ágában, 
azért.

A részvétel ingyenes.
Az első tárgy a RAJZISKOLA
okt. 14-én, vasárnap 15:00-kor 
indul a Floriana Könyvtárban.

A témával kapcsolatban
hívja bizalommal
Kelemen Tibort

a 06-20/ 2072069-es
telefonszámon.


