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Csákvári-Bodméri
Hírmondó

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Kétszer ülésezett februárban Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 12. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésén elsőként
erkölcsi támogatásáról biztosította a „Fuss, hogy léphessen!” elnevezésű jótékonysági szabadidős sportrendezvény (futóverseny)
szervezőit, majd kérésüknek megfelelően biztosította részükre az
iskolaépület és a színpad használatát, továbbá hozzájárulását adta
az érintett közterületek lezárásához. Ezután elfogadták a képviselők az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről
szóló rendeletét, az ehhez kapcsolódó stabilitási határozattal és
2015. évi közbeszerzési tervvel együtt. Jóváhagyták a térfigyelő
kamerarendszer használatba adása tárgyában a megyei rendőrfőkapitánysággal kötendő (azóta aláírt) együttműködési megállapodás tervezetét. Döntöttek az önkormányzat által rászorultság
alapján nyújtott települési támogatásokról szóló (szociális) rendelet-tervezet társadalmi vitára bocsátásáról.
Tárgyalta még a Képviselő-testület a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány pályázati projektjeivel kapcsolatos előterjesztést, és tudomásul vette „A Csákvári Fazekas Emlékház kiállítási anyagának megőrzéséhez és interaktív kismesterség-bemutatók számára korszerű
infrastruktúra kiépítése” című lezárt pályázat elszámolásáról szóló
beszámolót. Ezzel összefüggésben döntött a folyamatban lévő
„Változatos eszközökkel a csákvári értékek közvetítéséért” elnevezésű pályázat eredetileg tervezett tartalommal történő megvalósításáról is.
A képviselők határoztak még a Fehér és Mókus dűlő állapotának
javításáról, a Petőfi, Gánti utcák csapadékvíz elvezetésének tervezéséről, az Alsó-Haraszt utcai közvilágítás kiépítéséről, valamint a
Kossuth utcai buszmegállók felújítására készített tervek honlapon
történő társadalmi véleményeztetéséről.
Az aktuális ügyek napirend keretében tárgyalta a Képviselő-testület a Turul Szobor környékének rendezéséről szóló előterjesztést,
és döntést hozott annak 600.000 forinttal történő támogatásáról,
önkormányzat fizikai dolgozói közreműködésével szervezett megújításáról, továbbá a még szükséges munkák finanszírozása érdekében közadakozási felhívás közzétételéről.
Végül határozathozatalra került sor rendelőhasználatot és a temetői hulladékgyűjtést illetően is.
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.
február 24. napján tartotta munkaterv szerinti rendes testületi
ülését.
A képviselők nyílt ülés keretében jóváhagyták a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót, elfogadták az egészségház felújításának,
átalakításának terveit, valamint az önkormányzat által rászorultság alapján nyújtott települési támogatásokról szóló új (szociális)
rendeletet, illetőleg az önkormányzat jelképeiről és használatuk
rendjéről szóló rendelet módosítását. Elfogadásra került a Közös
Önkormányzati Hivatal és azon belül a helyi adóhatóság 2014. évi
munkájáról szóló beszámoló, majd határozatot hoztak a képvise-

lők a polgármester 2015. évi szabadság-felhasználásának ütemezéséről és cafeteria-juttatásairól, a településközpont tervezésére
kiírandó ötletpályázatról, a 0208 és 0209 helyrajzi számú vízmű
telepként üzemelő ingatlanok megvásárlásáról. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen kívül tudomásul vette
az önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanokról készült tájékoztatót, döntött a 3625/1 hrsz.-ú dűlő állapotának javításáról, a
ruhagyűjtő konténerek helyéről, a hivatal és az iskola hő-ellátásának költséghatékonyságát erősítő, döntően pályázati forrásból
megvalósuló fotovoltarikus (napelemes) rendszer kiépítéséről.
Az aktuális ügyek napirend keretében elvi döntés született a településrészi képviselet létrehozásáról, valamint a képviselők fogadóóráiról történő helyben szokásos tájékoztatásról. Elfogadta
továbbá a Képviselő-testület azt a javaslatot, amely felhatalmazza
Csákvár város polgármesterét, hogy Gánt, Vértesboglár és Bodmér
polgármestereivel közösen kérje Tessely Zoltán országgyűlési képviselő támogatását az autóbusz menetrend itt élők igényeihez igazítása, módosítása érdekében. A képviselők döntése értelmében
sor kerülhet továbbá a sportintézmény működésének megismerését célzó ideiglenes bizottság létrehozására, dr. Wiesler Ferenc
rendelőhasználati szerződésének pontosítására, a megüresedett
háziorvosi praxisra pályázó orvos Humán Erőforrás Bizottság előtti
meghallgatására és a Kálvária utca környéki játszótér-kialakítás lehetséges helyszíneinek vizsgálatára.
A Képviselő-testület – nyílt ülést követő – zárt ülésen jóváhagyta a Csákvár Kulturális és Sport Non-profit Kft. alapító okiratának módosításáról, új felügyelő bizottsági tagok választásáról,
illetőleg a Csákvárért Oklevél kitüntető cím adományozásáról,
valamint lakásbérleti kérelem elbírálásáról és a címzetes főjegyző teljesítményértékeléséről szóló határozatokat. Csákvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a város költségvetését,
gazdasági érdekeit érintő kiemelt témaként – zárt ülésen tárgyalta
a számlavezető Buda Regionális Bank körül kialakult helyzet miatt
szükségessé vált sürgős feladatokat is. A Képviselő-testület határozata alapján az önkormányzat új bankszámláinak megnyitására
az OTP Bicskei Fiókjában sor került, amelyekről tájékoztatás olvasható hivatalos honlapunkon (www.csakvar.hu).

Tóth Jánosné
cimzetes főjegyző

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány
18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE			
18491380-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület		
18484009-1-07
Floriana Könyvtár			
15365965-1-07
Polgárőrség				
18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evang. gyülekezet) 18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület 			
18480098-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
18501616-1-07
A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Tájékoztató a szociális támogatásokról
A szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakult. Megváltoztak a központi ellátások és jelentősen
kibővültek az önkormányzati települési támogatások. Az alábbi táblázatok (jelentősen leegyszerűsítve!) az új támogatásokat foglalják
rendszerbe.

Költségvetési támogatások (járási hivatal)
Ellátási forma

A tájékoztatás nem teljeskörű!
Feltétel

foglalkoztatást helyettesítő
támogatás [33. §]

aktív korúak ellátására jogosultság,
álláskeresőként nyilvántartásba vétel, az állami
foglalkoztatási szervvel együttműködés

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [37. §]

1. 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel
2. egészségkárosodott személy

alanyi ápolási díj [40. §]

a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi

közgyógyellátás [49. §]

egészségbiztosítási szerv által elismert gyógyító
ellátási szükséglet alapján

Juttatás
nyugdíjminimum* 80 %-a
legfeljebb a nettó közfoglalkoztatási bér
90 %-a
éves költségvetési törvény szerint
max. 12.000 Ft/hó

nyugdíjas, akinek

időskorúak járadéka [32/B. §]

min. 1.000 Ft/hó

1. egy főre jutó jövedelem < nyugdíjminimum*
80 %-ánál

max. a nyugdíjminimum 80 %-a

2. egyedülálló, 75 év alatti < nyugdíjminimum*
95 %-ánál

95 %-a

3. egyedülálló, 75. életévét betöltött <
nyugdíjminimum* 130%
egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság [54. §]

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
a) nyugdíjminimum* 120 %-át
b) egyedülállónál a nyugdíjminimum* 150 %-át

130 %-a
térítésmentes egészségügyi szolgáltatás

egy fogyasztási egység havi jövedelme < mint
energiafelhasználási támogatás 55. § a nyugdíj-minimum* három és félszerese
[289/2007 Korm. r.]

Települési támogatások (önkormányzati)
Ellátási forma

gáz- és távhő-ártámogatás

A tájékoztatás nem teljeskörű!
Feltétel

Juttatás

rendszeres lakásfenntartási

egy fogyasztási egység jövedelme <
a nyugdíjminimum* 250 %-ánál

elismert lakásköltség 30%-a
vagy 50%-a, min. 2500 Ft

rendszeres szociális (Csákvár)
rendszeres létfenntartási (Bodmér)

egy főre eső jövedelem < nyugdíjminimum 130 %-ánál
egyedülállónál 150 %-ánál

min. 1000,- Ft/hó
max. 5000,- Ft/hó

rendszeres szociális (Csákvár)
rendszeres létfenntartási (Bodmér)

egy főre eső jövedelem < nyugdíjminimum 150 %-ánál
egyedülállónál 200 %-ánál

min. 2000,- Ft/hó
max. 7000,- Ft/hó

rendkívüli kárenyhítő

létfenntartásra, kár esetén

rendkívüli gyermekvédelmi

rendkívüli élethelyzet és
egy főre eső jövedelem < nyugdíjminimum 200 %-ánál

10.000 Ft vagy
20.000 Ft

rendkívüli temetési

egy főre eső jövedelem < nyugdíjminimum 200 %-ánál
egyedülállónál 250 %-ánál

20.000 Ft

köztemetési

egy főre eső jövedelem < nyugdíjminimum 110 %-ánál
egy főre eső jövedelem < nyugdíjminimum 150 %-ánál

temetési költség 50 %-a
vagy 100 %-a

gyógyszerköltséghez nyújtott
(csak Csákváron)

igazolt gyógyszerköltség alapján

ápolási célú (csak Csákváron)

tartós beteget ápolónak, ha a jövedelem kisebb a
nyugdíjminimum 200 %-ánál

karácsonyi (csak Bodméron)

Bodmér: 20 év alatt vagy 60 év felett
Gánt: nyugdíjasoknak

10.000-től 50.000 forintig

max. 3.000 Ft/hó
a nyugdíjminimum 80 %-a
max. 5.000 Ft

* nyugdíjminimum = az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (jelenleg 28.500 Ft)
Munkatársaink a csákvári önkormányzati hivatalban munkaidőben, a bodméri faluházán ügyfélfogadási időben (kedden 8.00 és 12.00
között) minden érdeklődő vagy kérelmező rendelkezésére állnak!
Tóth Jánosné, cimzetes főjegyző
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

ÚJ SZÁMLASZÁM!
Tisztelt Lakosság!
A Buda Regionális Bank tevékenységének
felfüggesztése miatt a korábban kiküldött
csekkeken adóbefizetéseit nem tudják teljesíteni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult helyzet miatt az I. félévi adó befizetési határideje 2015. március 31.
Az új számlákhoz tartozó csekkek a következő 1-2 hét folyamán kerülnek kiküldésre!
A továbbiakban is lehetőségük van nyilatkozni arról, hogy adóbefizetéseiket átutalással teljesítsék.
Nyomtatvány az önkormányzat információs pultjánál kérhető.
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot ír ki Csákvár településközpontjának kisvárosias jellegű, hosszabb távon,
több ütemben megvalósítható megtervezésére
építész, tájépítész, településmérnök egyetemi,
főiskolai, PSD hallgatók részére.
A településközpont érintett területe mintegy 4
ha.
A meglévő területi struktúra:
● Autóbusz pályaudvar
● Intézményi épületek (önkormányzati hivatal,
általános iskola, óvoda, templom)
● Szolgáltató épületek (élelmiszer boltok, vendéglátó egységek, egyéb szolgáltatók épületei)
● Lakóépületek
● Közutak (járdák, parkolók)
● Park, zöldterületek
A pályázatnak a településközpont látványtervét és/vagy makettjét kell tartalmaznia.
A pályázati munka elkészítéséhez szükséges
adatok (rendezési terv, település története,
helyi értékvédelem alatt álló ingatlanok, helyi
építészet bemutatása) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban megismerhetők.
A pályázati munka beadási határideje
2015.szeptember 30.
A bíráló bizottság által legjobbnak ítélt pályázatot az Önkormányzat 100.000,- Ft díjazással
jutalmazza.
A pályázattal kapcsolatos további információ
Dr. Szeredi Péter önkormányzati képviselőtől
(06304661588) kérhető.

Csákvár Város Önkormányzatának új számlaszámai:
(számlavezető: OTP BANK NYRT.)
Csákvár Város Önkormányzata főszámla

11736020-15727055

Csákvár Önk. Gépjárműadó számla

11736020-15727055-08970000

Csákvár Önk. Egyéb bevételek számla

11736020-15727055-08800000

Csákvár Önk. Termőföld bérlet számla

11736020-15727055-08660000

Csákvár Önk. Állami hozzájárulás számla

11736020-15727055-10501533

Csákvár Önk. KDOP-411/D-2011 számla

11736020-15727055-10501540

Csákvár Önk. Munkbér elszámolás számla

11736020-15727055-10501557

Csákvár Önk. OEP számla

11736020-15727055-10501564

Csákvár Önk. Közfoglalkoztatás számla

11736020-15727055-10501571

Csákvár Önk. Idegenforgalmi adó számla

11736020-15727055-03090000

Csákvár Önk. Építményadó számla

11736020-15727055-02440000

Csákvár Önk. Illetékbeszedési számla

11736020-15727055-08730000

Csákvár Önk. Iparűzési adó számla

11736020-15727055-03540000

Csákvár Önk. Bírság számla

11736020-15727055-03610000

Csákvár Önk. Késedelmi pótlék számla

11736020-15727055-03780000

Csákvár Önk. Talajterhelési díj számla

11736020-15727055-03920000

Csákvár Önk. Idegen bevételek számla

11736020-15727055-04400000

Csákvár Önk. Környezetvédelmi számla

11736020-15727055-04640000

Csákvár Önk. Letéti számla

11736020-15727055-06530000

Csákvári Önkormányzati Társulás főszámla 11736020-15804109

Intézményi hírek - Esterházy Iskola

VERSENYEINK
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulójában:
7. évfolyamosok között 2. Zolnai Réka 7.a
8. évfolyamosok között 3. Szajkó Milda 8.c
A „Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulójában:
7-8. évfolyamosok között 2. helyezést ért el Czinkóczki Ágnes 8.b.

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2014. december 27-én Kopka Kinga a Dobogó utcába,
2015. január 23-án Schmidt Anna a Jókai utcába,
2015. február 02-án Bogdán Izabella Viola a Rákóczi utcába,
2015. február 04-én Király Dzsenifer az Esterházy
M. közbe,
2015. február 11-én Németh Gergely Sándor a
Gánti utcába,
2015. február 17-én Szász Iringó Alma a Haladás
utcába,
2015. február 19-én Glaszhütter Vince Károly a
Mókus dűlőbe,
2015. február 23-án Harsányi Csenge a Radnóti utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket Csákváron!
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Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból
Kate Morton:
Katarina Mazetti:
Jiři Weil:
Schäffer Erzsébet:
Schäffer Erzsébet:
Schäffer Erzsébet:
Schäffer Erzsébet:
Schäffer Erzsébet:
Anne Fortier:
Shilpi Somaya Gowda:
Benyák Zoltán:
Benyák Zoltán:
Benyák Zoltán:
Dragomán György (et. al):

Titkok őrzője
A pasi a szomszéd sír mellől
Mendelssohn a tetőn
Toronyiránt - Utak és emberek
Káprázat az élet! - Utak és ösvények
Egyszer volt - Történetek, találkozások
Álmok kertje
A kifutófiú szerelme - Elfeledett képek
Júlia
Az eltitkolt lány
Az idő bolondjai
A csavargók dala
Ars fatalis
Expander

KOZMETIKA
Szolgáltatások

● Házi

●
●
●
●
●

tehén tej 200 Ft/l

● Gomolya
● Füstölt

sajt 3000 Ft/kg

Kezelések
Gyanták
4D szempilla
Festések
Smink

kolbász 3000 Ft/kg

rendelhető
Csákberényből, Orondpusztáról

lyukasztás

Dornyi Bernadett
8083 Csákvár, Városkút tér 2.
+3620/2908187

Érd.: 30/718-52-09
www.orondpuszta.hu

és

ITALLERAKAT

V árjuk Ö nöket a K ossuth
Boltunkban minden autótípushoz
kapható és rendelhető:

utca

58- ban .

• alkatrészek, izzók, ablaktörlők, karosszéria elemek
• kenőanyagok, hűtőfolyadék, akkumulátorok
• gyújtógyertyák, ékszíjjak és lapos szíjjak
• felszerelési cikkek
Márciusban

Valamint forgalmazunk:

• kerékpár és motorkerékpár alkatrészeket,
• villanymotorokat, ipari kerekeket,
• fogas kerekeket, ékszíjtárcsákat, csapágyakat,
• tömlőket, gépépítő elemeket, gumilemezeket

folyamatos
akciók!

Családi, baráti rendezvényekre vállaljuk az ital kiszállítását, és az el nem fogyasztott termék visszavásárlását.
Az udvarban nagy parkolóval, várjuk kedves vendégeinket.

Új szolgáltatás:
Boltunk 2014 decemberétől pb-gáz cseretelepet üzemeltet.
5000 Ft feletti vásárlás esetén
a pb gáz árából 10% árengedményt adunk
ingyenes szolgáltatásunk

Szeretettel várok minden
szépülni, frissülni vágyó
kedves vendéget!

INGYENES SZERDAI
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL

AUTÓSBOLT

A futárszolgálattal érkezett küldeményeket előzetes egyeztetés után átvesszük.

Újdonság

● Fül/orr

Csákvári

Örömmel értesítjük, hogy BŐVÜLT A DIGITÁLIS CSATRONA KIOSZTÁSUNK
2014.12.01-től Csákvár és Gánt településen, így már elérhető az RTL II, Film+ 2, Muzsika TV, Sorozat+, valamint rengeteg különleges ismeretterjesztő, filmcsatorna, akár a
csomag részeként HD felbontásban is. Az egyes csomagokban elérhető csatornák száma
a következőképpen alakul:
Csomag

Analóg
adások száma

Digitális
adások száma

HD
adások száma

Ár

Közszolgálati

11

9

4

490 Ft-tól

Minimum

23

25

7

990 Ft-tól

Alap

54

89

20

2490 Ft-tól

Bővített

56

96

21

2990 Ft-tól

Prémium csatornák (vételükhöz külön előfizetés és kódkártya szükséges)
HBO Pak (HBO, HBO 2): 			
1990 Ft/hó
HBO Maxpak (HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax):
2490 Ft/hó
Digi Film:					
800 Ft/hó
Felnőtt csomag (SuperOne HD, SuperOne SD, SupeOne):
500 Ft/hó
Amennyiben készüléke nem alkalmas digitális jel fogadására, cégünknél megvásárolható set-top-box segítségével Ön is elérheti a digitális csatornákat:
Set-top-box SD (használt):
3000 Ft-tól (Bérlés: 500 Ft/hó)
Set-top-box HD (új):		
15.000 Ft (Bérlés: 1000 Ft/hó)

Tekintse meg új internet csomagjainkat:
Internet

Max.
letöltés
(Mbps)

Max.
feltöltés
(Mbps)

Csak
Internet

Kábeltévé vagy
telefon előfizetés
esetén

Kábeltévé és
telefon előfizetés esetén

Kábelnet Start+

3

0.5

2,490 Ft

1,990 Ft

1,990 Ft

Kábelnet 10

10

1

3,990 Ft

3,590 Ft

2,990 Ft

Kábelnet 20

20

2

4,990 Ft

4,590 Ft

3,990 Ft

Kábelnet 30

30

5

5,990 Ft

5,590 Ft

4,990 Ft

Kábelnet 50

50

10

6,990 Ft

6,590 Ft

5,990 Ft

8000 Székesfehérvár, Sereg utca 5.
Telefon: (22) 375-000; (20) 944-0445
Email: kabelsat@kabelsat.hu
Web: www.kabelsat.hu
Facebook: www.facebook.com/kabelsat2000

Itallerakatunk termékei:

• üdítőitalok, ásványvizek
• sörök, borok, égetett szeszek
• pezsgők
• energiaitalok
• Buncsák szóda
• Chips, nápolyi, szotyi
• kávék, csokik

Telefon:
06-22/582-005
06-20/334-99-94
Nyitvatartás:
H – Cs:7:00 – 19:30
P – Sz: 7:00 – 21:30
V:
8:00 – 12:00

APRÓHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Számítógépek szervizelése,
karbantartása.
70/548-1602

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik özv. Pintér Andrásné temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, tiszteletükkel,
szeretetükkel
fájdalmunkat
igyekeztek
enyhíteni.
Gyászoló család

Szekrénysor, TV szekrény
és szekrények eladók. Érd.:
Kossuth u. 45. 254-621
Csengeri Béláné
ELADÓ LAKÁS
Csákvár központjában egy
52 m2 alapterületű tetőtéri
társasházi lakás eladó
(egyedi gázfűtéses).Érdeklődni az esti órákban a következő telefonszámokon
lehet: 06-30-6786-505,
06-30-7490-205
Eladó! 1 db mountenbike
kerékpár, 1 db Whirlpool
mosogatógép olcsón, jó állapotban!
Érd.: 06-20-937-3938
Február 16-án a kora reggeli órákban a Szabadság tér
és a posta között elveszett
egy LG F70-es mobiltelefon
piros tokban. Kérem, hogy
a becsületes megtalálója
hívja: 06-20-438-6910, vagy
juttassa el a Hunyadi u. 15be.

Hírmondó
C s ák vár i-Bodméri

Kiadó:
Csákvár Város 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:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:
Faddi Péterné
Knausz Imre
Szverle Balázs
Tamásné Metlágel Ildikó
E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: március 1.

