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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

:
Késett:
Meghívottak:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Mészáros Tamás
Setét Vilmos
dr. Szeredi Péter
Jankyné Kővári Csilla
Csillag Tibor
Bokodi Szabolcs
Dornyiné Eigner Ágnes
Fehér Imre
Jankyné Kővári Csilla
dr. Szöllősy Tamás
dr. Fillér László
dr. Balázs Sándor
Káka Szilárd
Rabi István
Molnár András
Knausz Imre

Faddi Péterné
Jegyzőkönyvvezető:
Magyar Diána
Lakosság részéről megjelent: 5 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
igazgatási irodavezető jegyző
megbízásából
önkormányzati és társulási
irodavezető
rendőrkapitány
őrsparancsnok
polgárőr elnök
Csákvári mentőállomás vezető
Gondozási Központ és Idősek
Otthona vezetője
óvodavezető
igazgatási előadó

Napirend előtt a Képviselő-testület 1 perces néma csenddel emlékezik dr. Nagy István képviselőre, aki 2014.
április 21-én elhunyt.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Elhuny társunk után új tag áll be közénk a munkába. Kérdezem Fehér Imrét, hogy vállalja-e a megbízást?
Fehér Imre:
Igen, vállalom.
Fehér Imre képviselő jelölt az alábbi esküszöveget mondja el:
„Én Fehér Imre esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselő
tisztségemből eredő feladataimat Fejér megye, Csákvár Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 8 fő az
ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek
más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz az első napirendi pont harmadikként történő tárgyalására, a meghívott
vendégekre tekintettel.
Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Mészáros Tamás és Fehér Imre személyében.
A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2014. (IV. 29.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén Mészáros Tamást és Fehér Imrét
jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja:
1./ Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, tájékoztató a
rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek tevékenységéről
2./ Tájékoztató a Mentőszervezet 2013. évi munkájáról
3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról
4./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló zárszámadási
rendelet elfogadása
5./ A 2013. évi belső ellenőrzési intézkedési terv végrehajtásáról
6./ 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
7./ Tájékoztató a Csákvári Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló
határozat módosításáról és a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
8./ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyek
9./ Szerződéskötés új számlavezető bankkal
10./ Pályázatok előfinanszírozásához hitelfelvételről
11./ Önkormányzati ingatlanok energetikai ügye
12./ Szent István utca végének útjavításáról
13./ Nyári gyermekétkeztetésről
14./ A Csákvár Kossuth u. 2. sz. alatti ingatlan vásárlási ügye
15./ Ruhagyűjtő konténer kihelyezése
16./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1./ Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, tájékoztató a
rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek tevékenységéről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Köszöntöm dr. Balázs Sándor rendőrkapitányt, Rabi Istvánt, a Csákvári Polgárőrség vezetőjét, Setét
Vilmost, a Rendészeti Kerekasztal elnökét.
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a beszámolót, kérem Elnök urat, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Csillag Tibor képviselő
A Településfejlesztési Bizottság a beszámolókat elfogadta, kiemelve, hogy a beszámolókban több olyan
rész van, mely a közbiztonságot és a fiatalkorúak védelmét szolgálja. Jó lenne megtenni a javasolt
lépéseket, egy külön fórumon megtárgyalni a szükséges teendőket.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszönjük a rendőrség beszámolóját, szeretnénk kérni a nyomozás elrendelésére okot adó
bűncselekmények részletezését. Milyen jellegűek voltak, milyen számban fordultak elő, milyen
felderítési arányban?
dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:
Köszönöm, a kérdést. Kiosztanám a bűncselekmények megoszlását tartalmazó nyomtatványt. Ezek a
számok a már lezárt ügyeket tartalmazzák, de természetesen vannak folyamatban lévő ügyek is.
Vagyon elleni bűncselekményekkel kellett számolnunk, együtt értékeltük a közbiztonsági helyzetet, és a
lakosság hozzájárulásával sikerült elfognunk egy betörőt. Azóta mintha elvágták volna a betöréseket
Csákváron.
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Köszönöm az önkormányzat támogatását, melyet minden évben megkapunk. A szolgálati autó
üzemeltetésének támogatása nagy segítség, igyekszünk a Lada Niva mellett a Skoda Yeti típusú
gépjárművet is biztosítani a településen, egyenlőre Bicskén van ez a jármű.
Komoly támogatást jelent számunka, hogy a hivatal épületében kaptunk egy irodát, melyben
dolgozhatunk. Szeretném kiemelni, hogy az összefogásnak köszönhetően jóval kevesebb
bűncselekményt rögzítettünk, az önkormányzat és a polgárőrség is sokat segít a bűncselekmények
visszaszorításában. A felderítési mutató 54%-os, mellyel nem vagyunk elégedettek, de jó irányba
indultunk el, a cél még jobb eredmények elérése. Próbálunk olyan megoldásokat alkalmazni, melyek az
elkövetők számára is újdonságként hatnak. Több esetben vannak jelen lovas rendőrök is, akik növelik a
lakosság biztonságérzetét. Csákváron is nagy sikere van a bicskei találmánynak minősülő kerékpár
regisztrációnak, melyet szeretnénk ebben az évben megismételni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszönjük a statisztikák rendelkezésre bocsátását, és a térfigyelő kamera rendszer pályázat támogatását.
Setét Vilmos képviselő:
Az együttműködéssel kapcsolatban szeretném kérni, hogy az új őrsparancsnok találkozzon többet a
polgárőrökkel. A korábbi őrsparancsnokkal nagyon jó kapcsolatban voltunk, azonban ez az
együttműködés megszakadt, pedig jó volt. Jó dolog, hogy két körzeti megbízott van Csákváron, de jó
lenne, ha többször tudnának szolgálatban lenni. Felvetődött, hogy ha valamilyen módon tudna az
önkormányzat a körzeti megbízottak részére egy autót vásárolni, azt be tudná-e fogadni a rendőrség?
Úgy tudom, a polgárőröknek törvényi változás keretében júniustól lehetősége lesz betekinteni a
térfigyelő kamerák felvételeibe. A Csákváron kiépítésre kerülő rendszer rögzítő készülékét szeretnénk a
helyi őrsön elhelyezni, ezzel is erősítve az együttműködést. Idővel jó lenne a valós idejű betekintés
lehetőségét is biztosítani.
Az ifjúságvédelmi és a DADA program még nem indult be a településen, szeretném kérni, hogy a
következő évben indítsuk ezt be újra, hiszen a bűnmegelőzés a leghatékonyabb dolog.
Köszönöm mindenkinek a munkáját. Sajnos a munkám megváltozott, melynek következtében a
Rendészeti Kerekasztal működése szünetel, de igyekszünk rendbe hozni a dolgokat.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Köszönöm a rendőrség munkáját, amit az elmúlt évben végzett. Összességében hozzájárult ahhoz, hogy
a településen nyugodtan, biztonságban élhetnek és dolgozatnak az itt lakók.
Elmondhatjuk, hogy nem zaklatják az embereket a rendőrök, hanem végzik a feladatukat. A radarozást
megfontolásra ajánlom. Átmenő forgalom van, és belső utasítás, hogy mennyit kell megjelenni ezen a
területen. Nagyon nehéz az embereket meggyőzni arról, hogy ez nem bevételgyűjtő akció, és nincsenek
előre kiadott bevétel teljesítési követelmények. A bicikli regisztráció jól meg volt szervezve, ezzel a
területtel is kell tenni valamit.
Volt a településen a rezsicsökkentésről szóló kormánypárti fórum, melyre vezetők, politikusok jöttek. A
település különböző pontjain álltak kint rendőrautók és mindenkit megállítottak, aki bejött a városba. Ha
esetleg a helyi polgárőröktől kértek volna segítséget, legalább a helyi lakosokat nem kellett volna
ellenőrzés alá vonni. Ezt is megfontolásra javaslom a későbbiekben.
dr. Balázs Sándor rendőrkapitány:
Köszönöm a hozzászólásokat, mindkettőből érezhető a segítő szándék. Fontosnak tartjuk az
önkormányzat és a lakosság véleményét, és figyelembe vesszük.
A radarozás esetében meg van határozva, hogy hány alkalommal kell jönni, de ahogy azt Szeredi úr is
említette, nincs kvóta. A baleset megelőzési szempontok miatt fontos a sebességmérés, hiszen a „három
gyilkos” a biztonsági öv hiánya, az ittas vezetés és a gyorshajtás. Ezeket úgy tudjuk megelőzni, ha ott
vagyunk, és ellenőrzünk. Köszönöm a propagandára figyelem felhívást. A közelmúltban készült írás
arról, hogy miért nem szabad ittasan kerékpározni. A rendőrök nem azért intézkednek a
kerékpárosokkal, szemben mert rosszat akarnak, hanem mert előírások vannak, melyeket be kell tartani.
Sok balesetet okoznak a kerékpárosok is, melyeket igyekszünk megelőzni. Megfogadom a tanácsát, és
fogunk írni tájékoztatót arról is, hogy miért végez a rendőrség radarozást.
A rezsicsökkentésről szóló fórum idején tartott nagyobb ellenőrzés nincs összefüggésben. Már előre
tudjuk, hogy mikor hova megyünk nagyobb számban a lakosság biztonságérzetének javítása végett.
Teljesen véletlen, hogy akkor épp Csákváron voltunk. Támogatom, hogy az őrsparancsnok a
polgárőrökkel is találkozzon, ne csak a vezetőjükkel. Jó, hogy a vezetők tartják a kapcsolatot, de ha lesz
egy polgárőr megbeszélés, célszerű lenne bemutatni Káka Szilárd őrsparancsnokot.
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Egyetértek azzal, hogy körzeti megbízottak járőrözzenek többször éjszaka. Kértem, hogy az egyikük
dolgozzon nappal, a másik pedig éjszaka, de sajnos mindig a körülményekhez kell alkalmazkodnunk.
Köszönöm, hogy a csákváriak szeretnék támogatni a rendőrséget, van erre lehetőség, de csak
önkormányzattól kaphatunk pénzt. Ha a jó szándékú állampolgárok az önkormányzathoz célirányosan
befizetik a pénzt, és az önkormányzat utalja át, úgy lehetséges.
A térfigyelő kamera monitorját egyelőre a rendőrök és a közterület felügyelők nézhetik. Előre mutató
gondolat, hogy folyamatosan figyeljük a felvételt, de többnyire olyan rendszereket építenek ki, ahol
utólag tudják értékelni a történteket. A csákvári rendőrségi híreket a jövőben időközönként megküldjük
a sajtón keresztül az önkormányzatnak, a lakossági tájékoztatás érdekében.
Rabi István a Csákvári Polgárőrség vezetője:
A helyi őrsparancsnokkal jó a kapcsolatunk..Szeretném elmondani, hogy itt mi nem akarjuk a
kamerarendszert. Hajtjuk, hogy legyen, de a polgárőröknek nem jut eszükbe, hogy oda beüljenek. Elég
polgárőrt találni szolgálatra. Nem véletlen, hogy 93 ezerről 47 ezerre csökkent a számunk. Most két
fiatal jelentkezett, ami jó, de a sok feladat kezdi elriasztani az embereket, akik szabadidejükben végzik
ezt a tevékenységet.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Amennyiben más hozzászólás, javaslat nincs, az eddigi munkát megköszönve elfogadásra javaslom a
beszámolókat. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2014. (IV.29.) határozata
a rendőrkapitány és a helyi rendvédelmi szervezetek beszámolójáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. tv. 8. §
(4) bekezdésben előírt, Csákvár közrendjéről és közbiztonságáról szóló rendőrkapitány által benyújtott
beszámolót megismerte, azt elfogadja. Kinyilvánítja, hogy a jövőben is mindent megtesz az eredményes
együttműködés érdekében.
A Csákvári Polgárőrség elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt elismerését
kifejezve megköszöni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Tájékoztató a Mentőszervezet 2013. évi munkájáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Köszöntöm Molnár Andrást, a Csákvári mentőállomás vezetőjét. Amennyiben van szóbeli kiegészítése,
kérem, tegye meg.
Molnár András a csákvári mentőállomás vezetője ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, átadom
a szót.
Bokodi Szabolcs képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága a tájékoztatót megismerte és a munkát megköszöni.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a Humán Erőforrások Bizottsága által megfogalmazott mondat
elfogadását. Javaslom, hogy a tulajdonjog rendezését ismételten kezdeményezze a polgármester az
OMSZ főigazgatójánál.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az ügyirat Pintérné dr. Szekerczés Annánál van, nem kapunk még választ, lehet, hogy e tekintetben,
személyesen kell megkeresni. Ez azonban nem vesz el abból, hogy Csákváron van mentőállomás és
kitűnően működik, köszönöm az áldozatos munkát.
Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2014. (IV. 29.) határozata
a mentőszervezet 2013. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Mentőállomás 2013. évi munkájáról
szóló tájékoztatót megismerte, tisztelettel megköszöni a mentőszolgálat dolgozóinak áldozatos
munkáját.
Felkéri a polgármestert tárgyalás kezdeményezésére az Országos Mentőszolgálat főigazgatójával a
csákvári 7/D helyrajzi számú mentőállomás tulajdonjogának rendezése érdekében, mely több éve
húzódik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett
munkáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A két ülés között végzett munka keretében az alábbiakról számolhatok be:
Április 8-án volt az utolsó ülésünk, bejelentettük a hatóságoknak egészségügyi tevékenységgel
kapcsolatban a szükséges dolgokat. Az Úttörő térrel kapcsolatban érkezett olyan visszajelzés a
füvesítéssel kapcsolatban, hogy a tűzcsapról locsolást kérnek és javasolnak az ott lakók az eredmény
elérése érdekében.
Jelenleg 2-3 naponta esik az eső, ezért eddig nem tettem lépéseket, de a Fejérvíz Zrt-vel kell felvenni a
kapcsolatot.
Április 9-én kórustalálkozó megbeszélés volt, 10-én voltunk Lenthárné dr. Ungár Myrtill doktornővel a
Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézeténél a
helyettesítéssel kapcsolatban tárgyalni, a napirendnél elmondom a tapasztalatokat.
Április 15-én Hartégen Gyulával tárgyaltam a május 17-i Fejér Megyei Női Sportnappal kapcsolatban,
melyre egyebekben térnék ki. Úgy tűnik, a Fejér Megyei Női Sportnapot sikerülne Csákvárra szervezni.
A május 10-i Európa Nap nem kerül megrendezésre, érdemes lenne május 17-én a két rendezvényt
egyben megtartani. Május 16-án Schneider Bélával is tárgyaltam erről. Ezen a napon este volt Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő beiktatása, melyen Jegyző asszonnyal képviseltük Csákvárt. Délután
jelentkezett a Vespa Klub vezetője, szeretnének motoros körtúrát szervezni, melyhez némi
önkormányzati szervezési segítséget kének. Ez egy 2 napos fesztivál, nemzetközi jelleggel, Csákváron
szállást és vendéglátást is kérnek, ellenérték térítés fejében. Érdemes ehhez a segítséget megadni.
Jankyné Kővári Csilla képviselő megérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.
Ezen a napon voltam dr. Czenczi Anikó ügyvédnél, megszületett a testület korábbi döntése alapján a
megbízási szerződés. Ezen a héten kisebb pyrbaumi delegáció járt Csákváron. Köszönöm
alpolgármester úrnak, hogy fogadta őket.
Április 17-én volt Csákváron a járási menetrend egyeztetés, polgármester kollegák és a járási hivatal
képviselői is itt voltak. Csákvár vonatkozásában mindazt jeleztem, amiről felmérés készült,
remélhetőleg sikerült meggyőzni a KTI vezetőjét arról, hogy fejlődik a tatabányai ipari park, ezáltal
kihasznált lenne a Csákvár-Tatabánya közötti járat.
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Jeleztük, hogy a felcsúti középiskola felé közlekedve életveszélyes, hogy a gyerekek az út szélén,
gyalog mennek a buszmegállótól, ezzel kapcsolatban változtassanak. A bicskei járatok a Tescoig fognak
közlekedni. A volánosok segítőkészek a menetrend módosítási észrevételekkel kapcsolatban.
Április 21-én volt a felcsúti Pancho Aréna átadása.
Április 22-én szemlét tartottunk a sportintézményben, Farkas-Bozsik Annamária írta össze az
észrevételeket a beruházással kapcsolatban.
A mai napon járt nálam Nagy Sándor a CSTK elnöke, aki benyújtotta igényét arra vonatkozóan, hogy
újabb nyilatkozatot kér a testülettől, fedett lelátó és napkollektor kiépítésére. Elmondtam neki, hogy
14.30 perckor már nem fogadunk be előterjesztést, elmondta, hogy holnap be kell adni a pályázatot.
Ezek valóban nagy értékű és nagyszerű beruházások, de a későbbi fenntartási kötelezettséget előre
rendezni kell, okulva a center pálya ügyéből. A májusi ülésen a testület elé terjesztem a kérelmet.
A 2007-2013 közötti ciklus zárásaként került megrendezésre a Vértes-Gerecse vidékfejlesztési
konferenciája, ahol Csákvár, mint sikeres pályázó szerepelt.
Április 23-án együttes ülés volt Bodméron az orvosi ügyelettel kapcsolatban, melyről a napirend
keretében beszámolok.
Több lakossági megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy a Kossuth-Berényi utca által határolt
területen mikor lehet a hidakat kibővíteni? A vízrendezési pályázat keretében 4 méter szélességű hidak
kerültek kiépítésre, melyeket a pályázat lezárásáig nem lehet bővíteni. A műszaki átadás-átvétel
megkezdődött, azonban vélhetően egy ideig még eltarthat, ez idő alatt nem lehet semmit módosítani.
Érdemes lenne erre vonatkozó kommunikációt közölni a lakossággal.
Április 25-én dr. Zsigmond Lászlóval egyeztettem rendelési idejének részleteit, ezzel kapcsolatban már
tudok részleteket is közölni a mai napon előterjesztésben.
A Pro Vértes az idei évben is megtartott a szürke marha kihajtást, melyről a Hírlap is írt.
A tegnapi napon Csákvári Önkormányzati Társulás társulási ülése volt, melyen elfogadtuk a
zárszámadást.
Amennyiben más kiegészítés, javaslat nincs, kérem, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2014. (IV 29.) határozata
a két ülés között végzett munkáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Meghívott vendégeink megérkeztek az „önkormányzati ingatlanok energetikai ügye” című napirendi
ponthoz. Javaslom ennek a napirendnek a tárgyalását, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2014. (IV 29.) határozata
napirendi pont áthelyezéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az „Önkormányzati ingatlanok energetikai ügye”
című 11. napirendi pontot a meghívott vendégek megérkezésére tekintettel 4. napirendi pontként
tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4./ Önkormányzati ingatlanok energetikai ügye
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Mivel a tárgyalásokat Mészáros Tamás alpolgármester úr folytatta le, átadom az ülés vezetését.
Mészáros Tamás alpolgármester
Köszöntöm Szalay Miklós és Donázy István urakat. A tárgyalásokat én kezdtem el, de a bizottságok
átvették a munkát. Kérem Elnök urakat, összegezzék az ülésen elhangzottakat és kiegészítéseket tegyék
meg.
Csillag Tibor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság ülésén volt alkalmunk tisztázó kérdéseket feltenni, hosszas tárgyalás
után a bizottság egyhangú igen szavazattal javasolja a tárgyalások tovább folytatását a szolgáltatókkal.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Javaslom, hogy válasszuk ketté a történetet. Döntenünk kell arról, hogy a négy intézmény fejlesztésére
elindítsunk-e egy beszerzési eljárást, mely elvi döntés. A másik része, ha emellett döntünk, hogy
beszerzési eljárást kell kiírni, melyhez szakértő felkérése szükséges, aki a pályázati kiírást megvalósítja.
Ezt a két pontot tekintettük át a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén is. A bizottság döntése egységes volt
arra vonatkozóan, hogy tegyünk lépéseket a beruházás megvalósítására, és kezdeményezzük a
beszerzési eljárás lefolytatását.
Mészáros Tamás alpolgármester
Kérem, hogy röviden ismertessék ajánlatukat.
dr. Szeredi Péter képviselő és Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester kimennek a teremből. A
Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Szalay Miklós:
Köszönjük, hogy dolgozhattunk az előkészítő szakaszban. Az önkormányzatnak egy műszaki és egy
pénzügyi konstrukciót javaslunk. Ez a beruházás jelenleg nem jelent pénzügyi terhet az önkormányzat
számára. Én a műszaki részével foglalkozom, kollegám pedig a pénzügyi konstrukcióval. 10 éve
végzünk alternatív energiás rendszerekkel tevékenységet. Az egész ciklust végigvisszük a
kapcsolatfelvételtől a működtetésig. A rendszereket telepítjük, működtetjük, üzemeltetjük,
szabályozzuk. Mi nem csak addig vagyunk kapcsolatban a partnerrel, amíg megépül a rendszer, azt
követően sem hagyjuk el.
Európai, magas műszaki színvonalú termékkörrel dolgozunk. Az általunk megtervezett rendszereket
jóváhagyatjuk a vállalattal, ők végzik az üzembe helyezést is. Együttműködésünk alatt sosem volt
vitánk, problémánk sem a gyárral, sem a felhasználókkal. Sokan foglalkoznak hőszivattyúval,
napkollektorral, de mi vagyunk az egyetlen cég, akik távfelügyelet nélkül nem engedünk szállítani. A
rendszerek megbízhatóak, de merülhetnek fel hibák, melyek az állandó felügyelettel kiküszöbölhetőek.
Referencia kiadmányunkban látszik, hogy többféle gépészeti feladatot oldottunk már meg,
önkormányzati projektet is építettünk. Mi nem hirdetjük magunkat, az előző rendszerek sikere adja a
hátteret, mellyel tudjuk ajánlati a rendszereket.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester visszaérkezett a terembe, az ülés 8 fővel határozatképes.
Donázy István:
Mi 10+5 éves szolgáltatási szerződést ajánlunk, ez idő alatt a várható energia felhasználás garantált.
Csákvár esetében ajánlottuk, hogy az óvoda esetében a rendszer nem fog a fűtésre villamos energiát
használni, mert megtermeljük a szükséges energiát. Amennyiben nyáron sokat süt a nap, télen nem lesz
olyan hideg, akkor a rendszer nem használ energiát, de ha nem így alakul, akkor is néhány ezer kW
energiánál nem lesz nagyobb a fogyasztás. Minden más a szolgáltató felelőssége, nem számlázhat
magasabb összeget az önkormányzatnak.
Legközelebbi referenciánk Füzesabonyban van, ha szeretnék megtekinteni, szívesen szervezünk egy
látogatást.
Mivel ez építési koncesszió, elég beszerzési eljárást lefolytatni, mely után gyorsan fel tud épülni a
rendszer, télen már lehet is fűteni vele.
A rendszer önmagának termeli az energiát, azt a fogyasztást, amit mi az előzetes anyagunkban jeleztük,
garantáljuk, annál nem fogyaszthat többet a rendszer, mint amit vállaltunk.
8

Ha van igény rá, van még az intézmények tetején kapacitás napelemek létesítésére, mellyel a világítás
esetében is tudunk megtakarítást elérni.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Karbantartás, meghibásodás jelent plusz költséget az önkormányzatnak?
dr. Szeredi Péter képviselő visszaérkezett a terembe, az ülés 9 fővel határozatképes.
Donázy István:
A szerződés 15 éves időtartama alatt teljes garanciát vállalunk a rendszerre. Ha valami elromlik,
kicseréljük, minden a szolgáltató felelőssége.
Mészáros Tamás alpolgármester
Köszönjük a tájékoztatót. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs javaslom, hogy szavazzunk.
Két határozati javaslatot teszek fel szavazásra. Kérem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a
Szabadság tér 8, Szent István u. 1, Ady Endre u. 2, Szabadság tér 14. ingatlanok esetében megújuló
energiaforrás használatával történő korszerűsítést végeztessen el, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1 (egy) tartózkodással
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2014. (IV. 29.) határozata
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati ingatlanok fejlesztéséről szóló
koncepciót megismerte, ennek alapján a szolgáltatókkal a Szabadság tér 8. (hrsz: 3, általános iskola), Szent
István u. 1. (hrsz: 1915, közösségi ház), Ady Endre u. 2. (hrsz: 666, Mesevár Óvoda), Szabadság tér 14.
(hrsz: 733, Mesevár Óvoda) ingatlanok esetében megújuló energiaforrás használatával korszerű primer
hőtermelő és szekunder hőleadó rendszer megvalósításából származó korszerűsítését határozza el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mészáros Tamás alpolgármester
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztésére beszerzési pályázatot
írjunk ki, melynek lebonyolítására szakembert kérjünk fel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2014. (IV. 29.) határozata
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztéséhez beszerzési pályázatról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testület az önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztésére
beszerzési pályázatot ír ki, melynek lebonyolítására szakembert kér fel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mészáros Tamás alpolgármester
Köszönöm, hogy eljöttek, további jó utat kívánok. Az ülés vezetését visszaadom polgármester
asszonynak.
Csillag Tibor képviselő kimegy a teremből, az ülés 8 fővel határozatképes.
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5./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelet
elfogadása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az előterjesztés részletes, melyet a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalt. Átadom a szót Elnök úrnak.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén alapos konzultáció folyt a költségvetésről, melyet követően a
bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
A költségvetési előterjesztés alapos és áttekinthető volt, a bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület
is mondjon köszönetet a hivatal pénzügyi dolgozóinak.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért azzal, hogy a hivatal pénzügyi
dolgozóinak munkáját megköszönve elfogadjuk az önkormányzat és intézményei 2013. évi
költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletet, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelet
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6./ A 2013. évi belső ellenőrzési intézkedési terv végrehajtásáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A belső ellenőrzési intézkedési terv három fázisból áll: feladatok meghatározása, elvégzése és
ismertetése, és az ellenőrzési terv végrehajtása. A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
átadom a szót.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Az előterjesztés tartalmazza a belső ellenőrök megállapításait. Az ellenőrzés a szociális jellegű
segélyeket és az ezzel kapcsolatos ügyintézést vizsgálta. A megállapítás összességében jónak találta a
rendszert, a dokumentálás egyes tételeit az ügyiratokon hiányolta, illetve esetenként a döntéshozó és a
kivonatoló is egy személy volt. Ezek azonban adminisztratív jellegű problémák, összességében az
ügymenet jól szabályozott rendszerben folyik.
A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a belső ellenőrzési intézkedési terv
teljesítésének jóváhagyásával, valamint a jegyző felkérésével a belső szabályzatok aktualizálására
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2014.(IV. 29.) határozata
a 2013. évi belső ellenőrzési intézkedési terv teljesítéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési
intézkedési tervének teljesítését jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt a belső szabályzatok Csákvári Önkormányzati Társulás által tett javaslat szerinti
aktualizálására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: jegyző
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Csillag Tibor képviselő visszaérkezett a terembe, az ülés 9 fővel határozatképes.
7./ 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A 2014. évi közbeszerzési terv egy építési beruházás és egy szolgáltatás megrendeléséről szól, mely a
jelenleg folyamatban lévő pályázatokat tartalmazza. Ez a terv természetesen a továbbiakban
módosítható. A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a tervet.
Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a 2014. évi közbeszerzési terv
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2014. ( IV.29.) határozata
a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Csákvár Város Önkormányzatának 2014. évi
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
A közbeszerzés tárgya:
I. Árubeszerzés:----II. Építési beruházás:
Irányadó eljárásrend:
Tervezett eljárási típus:
A közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja:
A szerződés teljesítésének várható időpontja:
Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére:
III. Szolgáltatás-megrendelés:
Irányadó eljárásrend:
Tervezett eljárás típus:
Az eljárás megindításának tervezett időpontja:
A szerződés teljesítésének várható időpontja:
Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére:

KDOP 4.1.1/E-11-2011-0023
Települési csapadékvíz elvezetés
fejlesztése - pótmunkák
nemzeti
Kbt. 122/A§ (1)
2014. 03.04.
2014. 04. 09.
igen
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0117
Csákvár Város Önkormányzatának
szervezetfejlesztése
nemzeti
Kbt.122.§ (7)
2014. 01. 14.
2014. 12. 31.
igen

IV. Építési koncesszió: -----V. Szolgáltatási koncesszió:-----Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./ Tájékoztató a Csákvári Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló határozat
módosításáról és a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A Csákvári Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és a 2013.
évi költségvetésének végrehajtásáról készült előterjesztést, mint gesztor település Csákvár Képviselőtestülete elé terjesztettem. A tegnapi nap folyamán tartottuk a Társulási Tanács ülését, melyen a
Társulás elfogadta a 2013. évi költségvetésről szóló határozat módosítását, és annak végrehajtásáról
szóló határozatot is.
Ennek alapján, kérem, hogy amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, fogadjuk el a tájékoztatót.
Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2014. (IV.29.) határozata
a Csákvári Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Csákvári Önkormányzati Társulás
2013. évi költségvetéséről, annak teljesüléséről szóló tájékoztatást, és azt jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szünet.
9./ Egészségügyi alapellátással kapcsolatos ügyek
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Szóbeli kiegészítést szeretnék tenni a leírtakhoz.
Az orvosi rendelő elhelyezésével kapcsolatban a terv az alaprajz egyeztetésre került a Fejér Megyei
Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Intézetével. Felkértem dr. Czenczi Anikó
ügyvédet a szerződés tervezet elkészítésére, dr. Nagy István ajánlatára vonatkozóan, melyet az április 8i ülésen kaptunk kézhez, és az egészségügyi célvagyon forgalmi értékének megállapítására.
Elvégeztetjük a jelenlegi orvosi rendelő értékbecslését, melynek eredménye május 9-én várható. Egy
jogi és egy igazságügyi értékbecslő szakember működik közre az értékbecslés készítésében.
Kértem dr. Kovács Lászlót, hogy szíveskedjen biztosítani az ingatlan 2001. évi értékbecslését, melyet a
2014. februári értékbecsléssel együtt átadott.
Dr Zsigmond László megvásárolta a praxisjogot dr. Wiesler Ferenctől, melyről szóló szerződést a
pénteki napon nyújtotta be. A feladat ellátási szerződésben szerepelnie kell a rendelési időnek, mely
hasonló lesz a jelenlegihez, de már reggel 7 órakor fog kezdődni a rendelés. Csákváron valamivel többet
fog rendelni a doktor úr, mint Gánton, de a heti 20 órát nem fogja kitölteni.
0-3 éves kor között tanácsadást biztosít, és a Mese-Vár Óvoda iskola egészségügyi feladatait is ellátja
majd. Azonos feltételekkel szerződünk, mint a többi háziorvos esetében.
A szerződés határozatlan idejű, még kérdéses, hogy május 1., vagy június 1. a hatályba lépés dátuma.
Ezt Zsigmond doktor egyezteti a hatósággal, mert ha felmondjuk a helyettesítési szerződést, a kieső
időre nem jár finanszírozás.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta a szerződés tervezetet.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság négy igen szavazattal javasolja a testületnek, hogy a szerződés 3 pontjának
második mondatát törölje, és a záró rendelkezések részbe javasolja beleírni, hogy „A két fél bármilyen
eltérő jogalkalmazás és a tevékenységet érintő bármilyen változtatási javaslatot együttes akarattal
módosíthat a szerződésben.” Ezzel a kiegészítéssel javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra a
szerződés tervezetet.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Korábban voltak negatív tapasztalatok akár a kommunikáció rendezésével kapcsolatban, akár a rendelés
helyével kapcsolatban, ne legyen később probléma, ezért kell rugalmasan kezelni.
Előfordulhat, hogy a bérleti díj magasabb lesz. Aki praxist vásárolt, az önkormányzathoz fog fordulni
segítségért, de már berendezkedett, fejlesztett, így az önkormányzathoz fordul majd segítségért. Csak
úgy lehet, ha kikötjük, hogy nem rosszabb feltételekkel biztosít az önkormányzat másik helyszínt.
Javaslom ezt a mondatot benne hagyni a szerződésben, mert az önkormányzat érdekét szolgálja. Miért
bántja a Képviselő-testület bármely tagját, ha plusz opció ki van kötve a javára?
Mészáros Tamás alpolgármester
Ez egy háromoldalú szerződés az önkormányzat, az orvos és a finanszírozó: az OEP közt. Jelezni kell az
elmúlt idő történései felé, hogy az önkormányzat fenntartja a jogot, ha érdekei úgy kívánják, az ellátás
helyének megváltoztatásával.
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Az önkormányzat anyagi érdekeit, és az ellátandók érdekeit szolgálva, az egészségügyi ellátás
színvonalát szem előtt tartva változtathat a helyszínen. Az önkormányzat érdekeit kell képviselnünk.
Csillag Tibor képviselő:
Ez miatt a kitétel miatt a bizottság nem javasolja elfogadásra a szerződés tervezetet. Ezzel korlátozzuk a
befektetési biztonságot. Mészáros Tamás is azt mondta, hogy ha olyan helyzet alakul ki, akkor
kölcsönösen lehet a szerződést módosítani, ez korrekt lenne. Műszaki meghibásodás esetén kerülhet az
önkormányzat olyan helyzetbe, hogy ezt nem tudja megtenni, akkor máshol legyen a rendelés.
A bérleti díjat nem láttam, most nincs, de az önkormányzat nem fog a későbbiekben sem fizetni, ezt a
vállalkozó orvos fogja rendezni a bérbeadóval. Ez a veszély nem áll fent, az viszont igen, hogy nem
tudnak az orvosok olyan fejlesztéseket tenni, ami a szolgáltatás színvonalát emelné.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A gyermekorvosi rendeléssel kapcsolatban már kimondtuk, hogy szeretnénk a praxist beindítani.
Kérem, hogy rögzítsük a szerződésben, hogy az egészségügyi szolgáltatónak tudomása van arról, hogy
az önkormányzat 2013. július végével döntött a praxis beindításáról, ezért kártalanításra nem tart igényt.
Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2014. (IV.29.) határozata
dr. Zsigmond László feladat ellátási szerződés módosításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja dr. Zsigmond László feladat ellátási
szerződésében a következő mondatot:
„Dr. Zsigmond László mint az Egészségügyi Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy a gyermekorvosi
praxis jövőbeli kialakításának figyelembe vételével vásárolta meg a III. számú háziorvosi praxis
működési jogát, és a jelenlegi vegyes háziorvosi körzetének felnőtt körzetté alakításával kapcsolatban
kártalanításra, kártérítésre sem jelen megállapodás megkötésekor, sem a későbbiekben nem tart igényt.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az önkormányzat anyagi érdekei, és a betegek érdekei alapján a rendelés helyét egyoldalú
jognyilatkozattal megváltoztathatja. Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, 4 (négy) „nem” szavazattal, és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2014. (IV.29.) határozata
dr. Zsigmond László feladat ellátási szerződés kiegészítéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja dr. Zsigmond László feladat ellátási
szerződésében a következő mondatokat:
„Az önkormányzat anyagi és a betegek érdekei, valamint jelen szerződésben foglalt feltételek alapvető
körülményeinek változása alapján az Önkormányzat a rendelés helyét egyoldalú jognyilatkozattal
megváltoztathatja, melyet az Egészségügyi Szolgáltató köteles elfogadni.
Amennyiben az Önkormányzat él az 5.pontban foglalt egyoldalú jognyilatkozat tétel lehetőségével, csak
azzal együtt teheti meg, hogy az Egészségügyi Szolgáltató részére háziorvosi működéséhez orvosi
rendelőhelyiséget határozatlan időre, a korábbi rendelőhely használati jogviszonyának jogi és pénzügyi
feltételeihez képest nem kedvezőtlenebb feltételekkel biztosít.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki az elhangzott módosításokkal együtt egyetért dr. Zsigmond László feladat ellátási
szerződésének elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, 3 (három) „nem” szavazattal, és 1 (egy)
tartózkodással a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
134/2014. (IV. 29.) határozata
dr. Zsigmond László feladatellátási szerződésének elfogadásáról
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
A „MEGÁLLAPODÁS” létrejött egyrészről CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8083
Csákvár, Szabadság tér 9., képviseletében eljár: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) mint az
egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Zsigmond és Zsigmond Egészségügyi Szolgáltató Bt.(székhely: 8083 Csákvár, Béke u. 11/A.,
képviseletében eljár: Dr. Zsigmond László) mint Egészségügyi Szolgáltató (a továbbiakban:
Egészségügyi Szolgáltató)
között alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
Az Egészségügyi Szolgáltató nevében tevékenységet végző orvos:
Dr. Zsigmond László (szül.: Sepsiszentgyörgy, 1960.május 31., an: Bálint Sarolta)
Lakcím: 8083 Csákvár, Béke u. 11/A
Adószám: 22075937-1-07
Orvosdoktori oklevél száma: 80/1991.
Háziorvostan oklevél száma: 245/1999.
Orvosok Országos Nyilvántartásában: 49880
Magyar Orvosi Kamara tagja
A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ
Bevezetés
1. Felek előrebocsátják, hogy Dr. Zsigmond László 2014.április 22.napján Dr. Wiesler Ferenc
háziorvostól a csákvári III.számú háziorvosi körzet működési jogát (praxisjogát) megvásárolta, és
az ezzel kapcsolatos szerződést az Önkormányzat részére bemutatta. Praxisjogának igazolásával
Dr. Zsigmond László az Önkormányzat kötelező háziorvosi alapellátási feladataival kapcsolatban
feladatellátási szerződés kötésére jogosulttá vált.
2. Felek előrebocsátják, hogy Dr. Zsigmond Lászlónak tudomása van arról, és előzetesen tájékoztatást
kapott, hogy 2013.júliusában az Önkormányzat a csákvári vegyes háziorvosi praxisok későbbi
átalakítását érintő döntést hozott, és tervei között szerepel gyermekorvosi praxis kialakítása a közel
jövőben. Dr. Zsigmond László mint az Egészségügyi Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy a
gyermekorvosi praxis jövőbeli kialakításának figyelembe vételével vásárolta meg a III.számú
háziorvosi praxis működési jogát, és a jelenlegi vegyes háziorvosi körzetének felnőtt körzetté
alakításával kapcsolatban kártalanításra, kártérítésre sem jelen megállapodás megkötésekor, sem a
későbbiekben nem tart igényt.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II.
törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egymással háziorvosi feladatellátási
szerződést kötnek.
4. Az Önkormányzat megbízza Egészségügyi Szolgáltatót, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok
alapján vegyes praxis keretében, gyermekek és felnőttek ellátására vonatkozóan a háziorvosi
ellátást biztosítsa, területi ellátási és személyes feladat-ellátási kötelezettséggel.
5. Felek rögzítik, hogy a háziorvosi egészségügyi szolgáltatás székhelye jelenleg a Csákvár
„Egészségház” Társasház (8083 Csákvár, Szabadság tér 5.) Dr. Zsigmond László által bérelt
rendelőhelyisége. Az önkormányzat anyagi és a betegek érdekei, valamint jelen szerződésben
foglalt feltételek alapvető körülményeinek változása alapján az Önkormányzat a rendelés helyét
14

egyoldalú jognyilatkozattal megváltoztathatja, melyet az Egészségügyi Szolgáltató köteles
elfogadni.
A felek jogai és kötelezettségei
6. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás 1. számú
mellékletében meghatározott háziorvosi körzetben – a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírtaknak
megfelelően - területi ellátási kötelezettség mellett a háziorvosi szolgálatot háziorvosként ellátja, és
a rá vonatkozó szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el tevékenységét. Tudomásul
veszi, hogy szükségessé váló helyettesítéséről, annak napjairól, időtartamáról előzetesen
tájékoztatja az Önkormányzatot. Helyettesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény, illetve szakmai
hirdetmény (pl. szűrővizsgálat szervezés) kivételével egyéb, a csákvári orvosi alapellátást érintő
hirdetményt sem az általa használt rendelőhelyiségben, sem egyéb nyilvános helyen semmilyen
formában nem helyezhet ki vagy tehet közzé, arra kizárólag az Önkormányzat jogosult.
7. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás finanszírozását jelen
szerződés szerint biztosítja.
B/ HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA
6. Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő háziorvosi tevékenységét heti 40 órában köteles ellátni az
alábbiak szerint:
a. heti 17 óra 15 perc rendelési időt köteles biztosítani a következők szerint:
i. Hétfőn, szerdán, pénteken: 7:00 – 10:15
ii. Kedden, csütörtökön: 7:00 – 8:45 és 16:15 – 18:15
A rendelési időről, annak esetleges változásáról köteles a lakosságot előre és időben tájékoztatni;
b. a területi munkát – melynek időtartama heti 22 óra 45 perc – kötetlen munkaidőben látja el,
amelyhez igénybe veszi a vállalkozása keretében működő egészségügyi képzettségű
asszisztenst akként, hogy az ápolási feladatokat az asszisztens látja el, az orvosi képesítést
igénylő feladatokat pedig személyesen végzi.
c. a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 0-3 éves korú gyermekek (szüleik) számára a
„TANÁCSADÁST” saját rendelő helyiségében heti 1 órában, szerdai napon 8:00 – 9:00
között biztosítja.
d. ellátja a Mese-Vár Óvoda és tagóvodája (Csákvár, Ady E. u. 2. és Csákvár, Szabadság tér
13.) iskola-egészségügyi feladatait heti 2 órában.
Rendelő helyiség és berendezései, felszerelései
7. Jelen megállapodás megkötésekor a rendelő helyiségről, a szükséges berendezési és felszerelési
tárgyakról, azok használatra alkalmas állapotáról, pótlásáról, a jogszabályban előírt minimum
feltételek biztosításáról, a felszerelések cseréjéről és pótlásáról az Egészségügyi Szolgáltató
köteles gondoskodni. Amennyiben az Önkormányzat él az 5.pontban foglalt egyoldalú
jognyilatkozat tétel lehetőségével, csak azzal együtt teheti meg, hogy az Egészségügyi
Szolgáltató részére háziorvosi működéséhez orvosi rendelőhelyiséget határozatlan időre, a
korábbi rendelőhely használati jogviszonyának jogi és pénzügyi feltételeihez képest nem
kedvezőtlenebb feltételekkel biztosít.
Személyi feltételek
8. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges, megfelelő
szakképzettséggel rendelkező nővérszemélyzetet biztosítani. A nővér törvényes
foglalkoztatásáért, bére és közterhei megfizetéséért, havi beosztása elkészítéséért, helyettesítése
megszervezéséért, a nővér tevékenységéért, a szakmai szabályok megtartásáért az Egészségügyi
Szolgáltató felelős.
Pénzügyi feltételek.
Háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltség, üzemanyagköltség, szervizköltség
9. A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a területi ellátás során a gépjármű
használathoz kapcsolódó üzemanyag, szerviz- és javítási költséget, valamint a sterilizálással, a
keletkezett veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét teljes
egészében az Egészségügyi Szolgáltató viseli.
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Felek megállapodnak, hogy az eszközök sterilizálására, valamint a veszélyes hulladék
szállítására az Egészségügyi Szolgáltató szerződik e tevékenységre jogosultsággal rendelkező
társasággal, illetve szervezettel.
10. A háziorvosi tevékenység finanszírozását elsődlegesen a Országos Egészségbiztosítási Pénztár
biztosítja. Az Önkormányzat jóváhagyását adja ahhoz, hogy az Egészségügyi Szolgáltató
számlájára történő közvetlen átutalással biztosítsa az OEP a finanszírozást. Az Egészségügyi
Szolgáltató kötelezi magát, hogy az Önkormányzat kérésére annak megérkezését követő 5
naptári napon belül az OEP által biztosított finanszírozás bevételi kimutatását az Önkormányzat
rendelkezésre bocsátja, az ellátotti kör létszámára, korösszetételére vonatkozó információkkal
együtt. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy ezeknek az Egészségügyi Szolgáltató
által biztosított adatoknak a kezelését a nyilvánosság kizárásával, zártan végzi.
11. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az Egészségügyi
Szolgáltatót illeti meg.
D/ VEGYES RENDELKEZÉSEK
Rendes felmondás
12. Az Önkormányzat ezen megállapodást indoklással felmondja, ha az Egészségügyi Szolgáltató e
szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy
folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat.
13. Egészségügyi Szolgáltató ezen megállapodást – indoklással - jogosult felmondani, ha az
Önkormányzat a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére
sem tesz eleget.
14. A rendes felmondás bármelyik fél részéről a közlése hónapjának utolsó napjától számított hat
hónapot követő időpontra szólhat.
Rendkívüli felmondás
Az Önkormányzat ezen megállapodást rendkívüli felmondás keretében felmondja, ha az Egészségügyi
Szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti,
vagy tőle a továbbiakban a feladat ellátása objektív okok alapján nem várható el.
E/ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. E megállapodás 2014. május 1-től 2014. június 30. között hatályos. Felek 2014.július 1-jével új
feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni.
16. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Csákvár, 2014. április 30.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
Csákvár Város Önkormányzata

dr. Zsigmond László
háziorvos
Zsigmond és Zsigmond Bt.

A feladat-ellátási szerződést Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 134/2014. (IV.29.)
határozatával hagyta jóvá.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Csákvár Város Önkormányzata

dr. Zsigmond László háziorvos
„Zsigmond és Zsigmond" Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Röviden ismertetném az elmúlt időszak történéseit. Dr. Nagy István elhunyt, a Lenthárné dr. Ungár
Myrtill doktornővel történt tárgyalásokat leírtam. Később visszavonta korábbi nyilatkozatait, egyelőre
visszalép, és az ügyeletben sem tud részt venni. Ezt ismertettem szerdán. Kedden reggel SMS-ben
közölte velem mindezt. Megkerestem dr. Gerstner Péter háziorvost, aki még gondolkodott ezen.
Kiosztásra került a Doktor úr nyilatkozata, melyben kijelenti, hogy érdekli a helyettesítés és a praxist is
megvásárolná. Csütörtökön reggel hívott dr. Kovács László háziorvos, hogy elvállalja a helyettesítést.
Sürgősen intézkednem kellett, ezért a sürgősség nyomán megkötöttem a szerződést dr. Kovács
Lászlóval, mely alapján működési engedélyt kérünk. A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási
Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetének köszönöm a gyors ügyintézést, már pénteken kiadták a
helyettesítési szerződést.
Este elmentem Vértesboglárra, a testület ismertette, hogy szívesen vennék, ha Gerstner doktor a
csákvári körzetet is ellátná.
Dr. Kovács László előtt minden tisztelet, amiért elvállalta a helyettesítést, és köszönet érte, azonban így
iszonyatosan nagy méretűre duzzad az ellátandók száma, melyet érdemes átgondolni.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Újra kell gondolni az ügyet, egyenlőtlen a terhelés. Átmenetileg megoldható, de hosszú távon érdemes
plusz erőforrást bevonni a feladatba. Gerstner doktort invitálni kellene a helyettesítésbe.
Csillag Tibor képviselő:
Átmeneti megoldásnak jó így, mert nem maradunk ellátatlanul. Javaslom, hogy a szerződést, melyet
polgármester asszony Kovács doktorral kötött a helyettesítésre, fogadjuk el. Természetesen nem ez lesz
a végleges megoldás, hiszen ekkora körzetet nem tud ellátni egy személy.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Ne essünk megint abba a hibába, hogy az események után kullogunk. Alakítsuk az eseményeket, ne
hagyatkozzunk arra, hogy majd az agyonterhelt kollega jelezni fogja, hogy nem megy. Ez átmeneti
állapot, de kell intézkedés arra, hogy a terheket hogyan lehet szétosztani.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Dr. Gerstner Péter praxisegyesítésen gondolkodik, de még így sem három teljes orvos fogja ellátni a
feladatot, hiszen Zsigmond doktor félig Gánton rendel, Kovács doktor félig Bodméron, Gerstner doktor
pedig félig Vértesbogláron. A gyermekorvosi praxist is beindítjuk, melyet nagyon várnak a lakosok, és
ezzel is könnyítünk a háziorvosokon.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Van egy olyan orvos, aki vállalja egy időre a helyettesítést, és itt él Csákváron 30 éve. Itt lakik, mindig
elérhető, ismeri a lakosokat. Megfontolandónak tartanám, hogy helyette kintről hozzunk egy másik
orvost.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Senki nem mondta, hogy a polgármester asszony döntését véglegesítsük. Ez az állapot nem tartható,
több száz beteg tapasztalta meg, hogy órákat kell várni a rendelés megkezdésére.
Javaslom, hogy június 1-jétől szervezzük meg másik orvos bevonását is az ellátásba, mert nem
fenntartható a helyzet.
Csuta Andor (kérésre a hozzászólás szó szerint került rögzítésre)
Én is úgy látom, mint csákvári polgár, hogy ez tisztességes, hogy elvállalta pillanatnyilag, de azzal is
tisztában van a falu, hogy hogy megy az önkormányzat és az orvosok közti kommunikáció. Abban a
pillanatban, mikor bekövetkezik az, hogy sorba állás lesz a rendelőben, vagy egyáltalán, nem tudom,
hogy minden képviselő ezt miért nem tudja belátni, hogy képtelenség lesz ellátni ennyi embert. Ezért
rögtön azt fogja mondani az az orvos, aki erre képtelen, hogy „kérem szépen, ennél többet ne tegyenek
rám!” Ki az ellátásért felelős? Az önkormányzat. És bűnös is, mert van jelentkező, aki levegye a válláról
a terhet. De azt kijelenteni, hogy hagyjuk így, tudva, hogy a másik településről valaki jó szándékkal
vállalna belőle. Ugye? Hogy ezt most miért kell úgy, hogy ehhez nem lehet hozzá nyúlni? De igenis,
látható most, ez a helyzet alakult ki. Nagyon helyes, hogy meg kellett valakit bízni, de most hogy
jelentkezett egy elérhető másik orvos, és arra áttenni ennek a tehernek egy részét, én indokoltnak látom,
mint leendő beteg.
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Ne kelljen azt hallani az orvostól, hogy ennél többet már nem tudok ellátni. Akkor lép be az
önkormányzat, hogy igen, hát miért nem intézkedik a testület?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A következő ülésre elő kell készíteni dr. Varga Lászlóval a feladat ellátási szerződés megkötését, és el
kell kezdeni a praxisok átszervezését. Az I. számú körzet helyettesítését a jövőben dr. Gerstner Péterrel
fogjuk megoldani. A gyermekorvost régóta várják, három orvos fogja ellátni Csákvárt, ezt a megoldást
kérem támogatni.
Csillag Tibor képviselő:
Javaslom, hogy az orvosok véleményét is hallgassuk meg, ők hogy képzelik, hogy látják a helyzetet.
Mészáros Tamás alpolgármester
Egyetértek, a Képviselő-testületi ülésre elő kell terjeszteni ezeket, és az orvosokat is be kell vonni a
tárgyalásba.
dr. Szeredi Péter
Gerstner doktor az ügyeletben eléggé minimális mértékben vett csak részt, nem véletlen, miért kellett
annyit ügyelnie Nagy doktornak. Tartom azt, hogy van egy Csákváron élő orvos, őt preferáljuk.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Lezárom a vitát. Elő kell készíteni Varga doktorral a feladat ellátási szerződés tervezetét és az előkészítő
lépéseket meg kell tenni. A következő Humán Erőforrások Bizottsága ülésre meg kell hívni az érintett
orvosokat, dr. Gerstner Pétert, dr. Kovács Lászlót, dr. Zsigmond Lászlót, melyen a tervezett lépések
átgondolásáról lesz szó.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2014. (IV. 29.) határozata
orvosi szerződésekről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a következő képviselőtestületi ülésre terjessze elő Dr. Varga László gyermekorvossal történő feladatellátási szerződés
tervezetét, valamint Dr. Zsigmond Lászlóval és Dr. Kovács Lászlóval a felnőttpraxis ellátására
vonatkozó szerződés tervezetét, továbbá Dr. Gerstner Péterrel a helyettesítési körzet felnőtt ellátására
vonatkozó feladatellátási szerződés tervezetét, melyek hatályba lépése 2014.július 1.napja.
Felkéri továbbá a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a felsorolt, érintett orvosokat hívja
meg a következő Humán Erőforrás Bizottság ülésére.
Határidő: következő Humán Erőforrás Bizottsági ülés
Felelős: jegyző
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy dr. Kovács Lászlóval sürgősségi okokból megkötött feladat ellátási
szerződést a Képviselő-testület jóváhagyja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2014. (IV. 29.) határozata
dr. Kovács László háziorvosi helyettesítés
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja dr. Kovács László háziorvos csákvári I.
számú háziorvosi körzetben végzésre kerülő helyettesítési tevékenységére vonatkozó feladatellátási
szerződést az alábbi tartalommal:
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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
A „MEGÁLLAPODÁS” létrejött egyrészről CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8083 Csákvár,
Szabadság tér 9., képviseletében eljár: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) mint az egészségügyi
közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről EMPATIA-2002
Egészségügyi Szolgáltató Bt.(székhely: 8083 Csákvár, Szabolcs köz 3., képviseletében eljár: Dr. Kovács
László) mint Egészségügyi Szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)
között alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
Az Egészségügyi Szolgáltató nevében tevékenységet végző orvos:
Dr. Kovács László (szül.: Marosvásárhely, 1953.július 27., an: Pánczél Etelka)
Lakcím: 8083 Csákvár, Szabolcs köz 3.
Adószám: 21397231-1-07
Orvosdoktori oklevél száma: 5657/11.09.1981.
Háziorvostan oklevél száma: 497/1996.
Orvosok Országos Nyilvántartásában: 46145
Magyar Orvosi Kamara tagja
A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ
Bevezetés
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvény 9. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egymással háziorvosi helyettesítési szerződést kötnek.
9. Az Önkormányzat megbízza Egészségügyi Szolgáltatót, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok ellátását helyettesítőként biztosítsa területi ellátási és
személyes feladat-ellátási kötelezettséggel.
10. Felek rögzítik, hogy a háziorvosi egészségügyi szolgáltatás székhelye a Csákvár „Egészségház” Társasház
(8083 Csákvár, Szabadság tér 5.) Egészségügyi Szolgáltató tulajdonában lévő rendelője.
A felek jogai és kötelezettségei
11. Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy
a. a megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott háziorvosi körzetben – a 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben előírtaknak megfelelően - területi ellátási kötelezettség mellett a háziorvosi
szolgálatot helyettesítő háziorvosként ellátja,
b. a rá vonatkozó szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el tevékenységét,
12. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szolgáltatás finanszírozását jelen
szerződés szerint biztosítja.
B/ HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA
17. Az Egészségügyi Szolgáltató helyettesítő háziorvosi tevékenységét heti 20 órában köteles ellátni az
alábbiak szerint:
a. heti 10 óra rendelési időt köteles biztosítani a következők szerint:
i. Hétfőn 12:30 – 13:00 és 17:00 – 18:30
ii. Kedden 07:30 – 08:00 és 10:30 – 11:15
iii. Szerdán 12:30 – 13:00 és 17:00 – 18:30
iv. Csütörtökön 7:30 – 8:00 és 11:00 – 11:15
v. Pénteken 7:30 – 8:00 és 11:00 – 14:30
A rendelési időről, annak esetleges változásáról köteles a lakosságot előre és időben tájékoztatni;
b. a területi munkát – melynek időtartama heti 7 óra – kötetlen munkaidőben látja el, amelyhez
igénybe veszi a vállalkozása keretében működő egészségügyi képzettségű asszisztenst akként, hogy
az ápolási feladatokat az asszisztens látja el, az orvosi képesítést igénylő feladatokat pedig
személyesen végzi.
c. a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 0-3 éves korú gyermekek (szüleik) számára a
„TANÁCSADÁST” saját rendelő helyiségében heti 2 X 0,5 órában, hétfői és szerdai napon 12:30
– 13:00 között biztosítja.
d. ellátja a Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (Csákvár, Szabadság
tér 8.) iskola-egészségügyi feladatait heti 2 órában.
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Rendelő helyiség és berendezései, felszerelései
18. A Csákvár „Egészségház” Társasház (8083 Csákvár, Szabadság tér 5.) tulajdonát képező rendelő helyiségről, a
szükséges berendezési és felszerelési tárgyakról, azok használatra alkalmas állapotáról, pótlásáról, a
jogszabályban előírt minimum feltételek biztosításáról, a felszerelések cseréjéről és pótlásáról, valamint a
rezsiköltség és egyéb, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerült költség (internet, telefon,
Ursula betegnyilvántartó program szoftverdíja) kiegyenlítéséről az Egészségügyi Szolgáltató köteles
gondoskodni.
Személyi feltételek
19. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges, megfelelő
szakképzettséggel rendelkező nővérszemélyzetet biztosítani. A nővér törvényes foglalkoztatásáért, bére és
közterhei megfizetéséért, havi beosztása elkészítéséért, helyettesítése megszervezéséért, a nővér
tevékenységéért, a szakmai szabályok megtartásáért az Egészségügyi Szolgáltató felelős.
Pénzügyi feltételek.
Háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltség, üzemanyagköltség, szervizköltség
20. A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, a területi ellátás során a gépjármű használathoz
kapcsolódó üzemanyag, szerviz- és javítási költséget, valamint a sterilizálással, a keletkezett veszélyes hulladék
elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét teljes egészében az Egészségügyi Szolgáltató viseli. Felek
megállapodnak, hogy az eszközök sterilizálására, valamint a veszélyes hulladék szállítására az Egészségügyi
Szolgáltató szerződik e tevékenységre jogosultsággal rendelkező társasággal, illetve szervezettel.
21. A háziorvosi tevékenység finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja, melynek
továbbításáról az Egészségügyi Szolgáltató felé az Önkormányzat gondoskodik a Buda Regionális Bank Zrt.
csákvári fiókjánál vezetett 58300031-13000275 számú bankszámlájára történő átutalással.
22. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az Egészségügyi Szolgáltatót illeti meg.
D/ VEGYES RENDELKEZÉSEK
Rendes felmondás
23. Az Önkormányzat ezen megállapodást indoklással felmondja, ha az Egészségügyi Szolgáltató
a. e szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan
megszegi a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat, vagy
b. önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
24. Egészségügyi Szolgáltató ezen megállapodást – indoklással - jogosult felmondani, ha az Önkormányzat a jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
25. A rendes felmondás bármelyik fél részéről a közlése hónapjának utolsó napjától számított egy hónapot követő
időpontra szólhat.
E/ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. E megállapodás határozatlan időre szól, 2014. április 22. napján lép hatályba.
27. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Csákvár, 2014. április 24.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
Csákvár Város Önkormányzata

dr. Kovács László
háziorvos
EMPATIA-2002 Egészségügyi
Szolgáltató Bt.

A feladat-ellátási szerződést Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 136/2014. (IV. 29.)
határozatával hagyta jóvá:
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Csákvár Város Önkormányzata

dr. Kovács László háziorvos
„EMPATIA-2002 Egészségügyi Szolgáltató Bt.”

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén úgy nyilatkozott dr. Kovács László, hogy a rendelő
visszavásárlásához segítséget nyújtana a Magyar Állam, ehhez levelet kellene írni a bicskei
polgármester úrnak.
Tegnap kaptuk meg a kijelölő határozatot, délben már ott voltunk a polgármester úrnál. Gántra
Székesfehérvárt jelölték ki, Csákvár, Vértesboglár, Bodmér vonatkozásában pedig Bicskét. A
vértesboglári polgármester úr előhozta, hogy az lesz a rendelő kérdése, melynek kapcsán elmondtam,
hogy milyen nyilatkozat hangzott el. A képviselő úr azt mondta, ha megírjuk a levelet, tájékozódik. Az
ingatlan értékbecslés ingatlanszakértő bevonásával készül, várhatóan május 9-én kapjuk kézhez.
Május 12-én Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülés kerül megtartásra, javaslom, hogy május 13-án, kedden
rendkívüli Képviselő-testületi ülés keretében tárgyaljuk meg a fejleményeket.
A rendelő építési engedélyeztetése folyamatban van, ez azonban egy új információ, melyet nem lehet
figyelmen kívül hagyni.
Szabó László az adomány tekintetében érintett és meghívott, tessék.
Szabó László:
Hogy lehet az, hogy ezt az információt Kovács doktor előbb tudta, mint a képviselők?
A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésére bement dr. Kovács László, és azt mondta, hogy meg van oldva a
probléma. Veszélyesen hasonlít ez a dr. Szeredi Péter márciusi mondatára.
Nem lesz pénz, megint húzzuk az időt. Felajánlottunk valamit megoldásnak, többen, és „ti maradjatok
csak ott, mi megoldjuk”. Miért így működik? Született döntés, hogy épüljön a Szent István utcában
rendelő.
Csillag Tibor képviselő:
Születet március 4-én döntés, de azóta sok más helyzet teremtődött, amit kötelessége megvizsgálni az
önkormányzatnak. Az engedélyezési terv folyamatban van. Milyen terv?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az előterjesztett alaprajz véleményezése folyamatban van. Van testületi döntés, ez olyan, mint a két ülés
között végzett munkáról beszámoló, tájékoztatás.
Csillag Tibor képviselő:
Kisebb alapterületről szól a döntés. Amit eldönt a polgármester asszony, azt nagyon gyorsan végre tudja
hajtani. Most nagyobb lesz a költségvetés, ki fogja ezt fizetni? Vagyonvesztés is van, hiszen vesztünk a
kiadható bérlakásokból. Mi lesz azzal a maradék fél lakással? Több adat is hiányzik a tájékoztatóból,
ezért javasolta a bizottság levenni napirendről.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az új költségvetést is a felajánlók állják, benne van az adományozási megállapodásban. Azért nincs
benne költségvonzat, mert változás nincs benne az önkormányzat vonatkozásában, kevesebb lesz a
bontás. Vagyonvesztés nincs, üresen álló lakások helyett óránként 7-8 ezer forintért kiadható rendelő
lesz. Tervezési fázisban vagyunk és van határozat, végre kell hajtani. Ez a döntés megszületett. Most
van egy másik helyezet, írjunk egy levelet. Októberben írtam Tessely Zoltán részére tájékoztató levelet,
melyben jogszabály módosítást kezdeményeztem, február 4-én ismételten írtam levelet, hogy február 5-i
fórumon kérdezhessek, de ott nem lehetett kérdezni.
A képviselő úr tudott a történetről, azt mondta, hogy írjuk meg a levelet, támasszuk alá számadatokkal,
az önkormányzat által készítetett értékbecslés a mérvadó. Ha ahhoz adna a kormányzat támogatást,
hogy újat építsünk, akkor ahhoz adjon. Ha pénzről beszélünk, akkor disztingváljunk.
Mészáros Tamás alpolgármester
Alapvetően az eredeti határozat arról szólt, milyen funkciókat kell kialakítani, és milyen költségekből.
Menet közben szembesült a tervező azzal, hogy pontatlan adatok voltak, a másik a szakmai indok:
nagyobb váró ajánlott.
Elvi döntésünk volt, hogy ott milyen funkció legyen kialakítva milyen pénzből, az állt akkor is, áll most
is. Jelen pillanatban tárgyalásban vagyunk, ott folyik a munka, itt pedig elkezdődik a tárgyalás. Kérjünk
hivatalos értékbecslést, és indítsunk el egy üzenetet, melyben kérjük, hogy milyen adatokat kell
közölnünk, mert szeretnénk kormányzati támogatást kérni. Csákvár egészségügyi ellátásához kérünk
segítséget, épületmegoldáshoz. Eldöntik, hogy épület felújításhoz, vásárláshoz, vagy zöldmezős
beruházáshoz nyújtanak támogatást.
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dr. Szeredi Péter
Megírtam a levelet, melyet felolvasok.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kormányzati segítséget a Kormányhivatalon keresztül kell kérni. El kell küldeni az országgyűlési
képviselőnek, hogy ide már beadtuk, melyet mellékelünk, és kérjük szíves támogatását.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Van egy tényszerű tévedés a levélben. Célhoz kötött az adomány. Egyetértek azzal, hogy a levél iránya
alapvetően helyes. Nem világos, hogy a tulajdonosok eladási szándéka mire irányul? Kovács doktor
felszólalása nehezen volt értelmezhető, eddig arról volt szó, hogy a patika nem tartozik oda, de most
mégis. Az orvosi rendelő ügyében határozott léptekkel kell előre haladnunk. Vissza kell szerezni ezt az
ingatlant.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Rendben. Kérem, aki úgy gondolja, hogy írjunk levelet az országgyűlési képviselő úr részére,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 3 (három) tartózkodással
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2014. (IV. 29.) határozata
orvosi rendelő visszavásárlásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Kovács László háziorvos 2014.április 24-i
Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésen történt bejelentése alapján - amely szerint az orvosi rendelő
visszavásárlására a Magyar Állam pénzügyi támogatást biztosít – elrendeli egy levél megfogalmazását
és elküldését Tessely Zoltán országgyűlési képviselő részére, amelyben a bejelentés hivatalos
megerősítésének kérése mellett kérjen tájékoztatást arról, hogy a pénzügyi támogatást melyik állami
szervhez és milyen formában kell benyújtani annak elnyeréséhez.
Határidő: 2014.május 9.
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Dr. Vas Csilla Éva jelentkezett fogorvosnak, július táján szeretné megnézni a feltételeket. Most gyesen
van, óvodás gyerekei vannak, elvált. A helyettesítést addig meg kell oldani, a tisztifőorvos segített
kijelöléssel, dr. Bánki Erzsébet, bicskei fogorvost jelölte ki.
Kérdeztem, hogy ki tudna-e járni Csákvárra, de úgy nyilatkozott, hogy nincsenek szabad kapacitásai,
saját rendelőben kívánja megoldani a rendelés biztosítását. Reméljük, hogy dr. Vas Csilla Éva
jelentkezni fog, és vele biztosítani tudjuk a helyettesítést.
Mészáros Tamás alpolgármester kimegy a teremből, az ülés 8 fővel határozatképes.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Javaslom, hogy őt is hívjuk meg a következő Humán Erőforrások Bizottsága ülésre, ahol személyesen is
megismerhetjük.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Egyetértek a javaslattal. Kérem, aki egyetért azzal, hogy dr. Vas Csilla Évát meghívjuk a következő
Humán Erőforrások Bizottsága ülésre, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2014. (IV. 29.) határozata
dr. Vas Csilla Éva meghívásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy
hívja meg Dr. Vas Csilla Évát a következő Humán Erőforrás Bizottság ülésre a fogorvosi praxissal kapcsolatos
érdeklődésére tekintettel.
Határidő: következő Humán Erőforrás Bizottság ülés
Felelős: jegyző
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy dr. Bánki Erzsébettel feladatellátási szerződést kössünk, tudomásul véve, hogy
a helyettesítést a saját rendelőjében vállalja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2014. (IV. 29.) határozata
dr. Bánki Erzsébet fogorvossal feladatellátási szerződéskötésről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a megüresedett
fogorvosi praxis feladatellátására feladatellátási szerződést kössön a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási
Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete által kijelölt Dr. Bánki Erzsébet fogorvossal, és a szolgáltatás végzése
érdekében a feladat ellátó személyében bekövetkező változás működési engedélyben történő bejelentését
követően az Országos Egészségpénztárral finanszírozási szerződést kössön.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fogorvos nem tudja vállalni a csákvári rendelés biztosítást, így
jóváhagyja, hogy az általa végzett ellátást a Bicskei Egészségközpontban lévő rendelőhelyiségben végezze.
Határidő: 2014.május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A következő rész az ügyelet. A csákvári ügyelet sokszorosába kerül, mintha nagy ügyeleti szolgáltató látná el a
feladatot. Az együttes ülésen a négy testület határozott, és mivel Csákvár sem tudja vállalni a 25 millió forintos
költséget az ügyeletre, és a személyi feltételeket sem tudja biztosítani, ezért kértük a Fejér Megyei
Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetétől ügyeleti szolgáltató kijelölését.
A szolgáltatási szerződés tervezetét megküldték, a rendkívüli ülésre elő tudom terjeszteni. Csákvárnak az
ideiglenes megoldás 2 millió forintba kerülne a 14 millió forint helyett. Elkészültek a tájékoztató plakátok, a
szóróanyagok, melyek ma kihordásra kerülnek.
Mészáros Tamás alpolgármester visszaérkezett a terembe, az ülés 9 fővel határozatképes.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy rossz döntésnek tartom az ügyet, mégpedig azért, mert
Csákváron az orvosi ügyelet példamutató volt, és ehhez hozzá szoktak az itt élők.
Javaslom, hogy ne zárjuk le az orvosi ügyelet kérdését, hanem tegyünk lépéseket arra, hogy hogyan lehetne
kedvezőbb feltételekkel, akár a Csákvári Önkormányzati Társuláson belül megvalósítani a Csákvár központú
orvosi ügyeletet?
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Nem társul velünk senki. Az lenne a legjobb, ha itt maradhatna helyben a központ, csak 25 millió forintot és a
maradék hármat honnan vegyük el, mikor így is mínuszosak vagyunk? Én is szeretném, ha helyben lenne,
keresem rá a megoldást, már a részbeli helyben tartásra lenne is ötletem, én sem ülök tétlenül. De az anyagi
oldal az egyik, nem kapunk működési engedélyt, mert nem tudjuk a megfelelő orvos létszámot biztosítani. Aki
a nagy ügyeleti szolgáltatókhoz elszegődött, nem jön ide ügyelni.
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Setét Vilmos
Jó lenne olyan módon megoldani ügyeleti szolgálatot, hogy olcsóbban, kisebb minőség romlással tudjuk
biztosítani. Ha tudnánk egy olyan ajánlatot tenni, hogy alközpontot biztosítunk, járművet is, akkor létre
lehetne hozni alközpontú ügyeletet, ami be tudna segíteni.
Mészáros Tamás alpolgármester
Bármelyik tagot megvádolni azzal, hogy a mi szándékunk volt, hogy megszüntessük az ügyeletet, felér
a rágalmazással is. Lecsökkent az orvosok létszáma, a társak elmentek. Jó ötlet, hogy van egy 9
települést tömörítő társulás, megkérdezni őket, hogy csatlakoznának-e.
Nem tudunk azonban érveket felsorakoztatni, hogy miért ide csatlakozzon. Csákvár egyedül maradt
ezzel a problémával, ezt nehéz lesz úgy kommunikálni, hogy ne a mi fejünkre hulljon vissza. Nem mi
generáltuk ezt a helyzetet, a rendszer nem működött.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Mikor a Csákvári Önkormányzati Társulás megalakult 2012 decemberében, az volt az első, hogy már
benne volt a tevékenységi körében az orvosi ügyelet. Ez a mai napig is benne van, de nem tudom
megtölteni településekkel.
Foglalkozni sem hajlandók vele, olcsóbb nekik a jelenlegi, és elégedettek. Egyikük sem ügyeleti
központ. Nehéz ide vonzani településeket, nem beszélve arról, hogy működési engedély kell hozzá, amit
három orvossal nem lehet megkapni.
Bokodi Szabolcs képviselő:
Kellene lakossági szóróanyagot készíteni, ami tényszerűen, érthetően összefoglalja, hogy mik azok az
ügyek, amikkel az ügyeletet terhelni lehet, ez nem sürgősségi ellátás. A téli útviszonyokban a mentő
sem jön át. Kell ez ügyben egy nagyon hatékony kommunikációt csinálni, melyben leírjuk, hogy
törekszünk arra, hogy a színvonalas ellátást biztosítsuk.
Csillag Tibor képviselő:
Óriási lesz a különbség a régi és az új között, és az, hogy ezt a különbséget csökkentsük, nem
hisztériakeltés. Egy mozgó ügyeletes orvos nem fogja tudni ellátni ezt a hatalmas területet. Itt legyen
egy állandó kihelyezett ügyelet, ami biztosítsa azt, amit a lakosság megszokott.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Alközpont nincs, csak a központnak megfelelő feltételekkel. Annyi mindennek utána jártam már. Van
egy megoldási lehetőség, amelyet még talán meg tudunk ragadni, de tartok attól, hogy egyedül
maradunk. Megszólítom a Csákvári Önkormányzati Társulás településeit, mindent meg fogok tenni,
ahogyan eddig is, hogy helyben maradjon az ügyelet.
Setét Vilmos képviselő:
Az volt a fő bajuk a társult településeknek, hogy sokba kerül. Az a dolgunk, hogy azzal foglalkozzunk,
hogy ennek a településnek hogy tudjuk megoldani minél jobban az ellátását. Ne az legyen az érv, hogy
majd megszokják az emberek. Arról lehet beszélni, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet humanizálni adott
viszonyok között, hogy ne járjunk rosszabbul, és az emberek se járjanak rosszabbul.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Csákvári Önkormányzati Társuláshoz a helyettesítő védőnő felvétele folyamatban volt, de végül
maradt a mostani helyettesítés, nem szeretne idejönni a jelentkező hölgy.
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban a működési engedély visszavonása megtörtént, és új szolgáltatót
jelöltek ki. Ez rendkívüli felmondási indoknak minősül, ezért az orvosokkal kapcsolatban az orvosi
ügyeletre vonatkozó szerződésrészt fel kell mondani április 30-al. Az ügyelet május 1-jével újra indul a
bicskei ügyeleti szolgáltatóval.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy dr. Zsigmond László háziorvos feladat ellátási szerződésének orvosi
ügyeletre vonatkozó részeit felmondjuk, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 3 (három) tartózkodással
a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2014. (IV. 29.) határozata
dr. Zsigmond László orvosi ügyeleti feladatellátási szerződésének felmondásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Zsigmond László háziorvossal 2008. június 30án kötött, orvosi ügyeleti feladatellátásban történő közreműködésre vonatkozó szerződését 2014.május
1.napjával azonnali hatályú, rendkívüli felmondással felmondja a csákvári központú orvosi ügyelet
működésképtelenné válása nyomán történt Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási
Népegészségügyi Intézete általi kijelölés hatályba lépése miatt. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4 § (1)
bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti szolgálatban való részvételi kötelezettsége alól határozatlan időre
felmenti.
A Képviselő-testület az orvosi ügyeletben történt eddigi közreműködést megköszöni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki dr. Gerstner Péter háziorvos feladat ellátási szerződésének orvosi ügyeletre vonatkozó
részeit felmondjuk, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 3 (három) tartózkodással
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2014. (IV. 29.) határozata
dr. Gerstner Péter orvosi ügyeleti feladatellátási szerződésének felmondásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Gerstner Péter háziorvossal 2008. június 30-án
kötött, orvosi ügyeleti feladatellátásban történő közreműködésre vonatkozó szerződését 2014.május
1.napjával azonnali hatályú, rendkívüli felmondással felmondja a csákvári központú orvosi ügyelet
működésképtelenné válása nyomán történt Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási
Népegészségügyi Intézete általi kijelölés hatályba lépése miatt. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4 § (1)
bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti szolgálatban való részvételi kötelezettsége alól határozatlan időre
felmenti.
A Képviselő-testület az orvosi ügyeletben történt eddigi közreműködést megköszöni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy dr. Kovács László háziorvos feladat ellátási szerződésének orvosi
ügyeletre vonatkozó részeit felmondjuk, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 3 (három) tartózkodással
a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2014. (IV. 29.) határozata
dr. Kovács László orvosi ügyeleti feladatellátási szerződésének felmondásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Kovács László háziorvossal 2008. június 30-án
kötött háziorvosi és orvosi ügyeleti feladatellátási szerződésének 3./ pontját, 5./ pont 1. és 2. francia
bekezdését, 15./, 16./,18./ 19./ és 23./ - 25./ pontját 2014.május 1.napjával azonnali hatályú, rendkívüli
felmondással felmondja a csákvári központú orvosi ügyelet működésképtelenné válása nyomán történt
Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete általi kijelölés
hatályba lépése miatt.
A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4 § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyeleti szolgálatban való részvételi
kötelezettsége és a hivatkozott szerződés 4./ pontja 3. és 5. francia bekezdésében, 14./ -17./ és 20./
pontjában foglalt kötelezettségei alól határozatlan időre felmenti.
A Képviselő-testület az orvosi ügyeletben történt eddigi közreműködést megköszöni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki az egészségügyi alapellátásról szóló tájékoztató tudomásulvételével egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal, és 3 (három) tartózkodással a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2014. (IV. 29.) határozata
egészségügyi alapellátásról szóló tájékoztató tudomásulvételéről
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló tájékoztatót tudomásul
vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10./ Szerződéskötés új számlavezető bankkal
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Testületi döntés alapján tárgyalást kezdeményeztünk szerződés tervezet kérésére a Buda Regionális Bank Zrt.vel folyószámla vezetés, illetve 30 millió forint összegű folyószámlahitel felvételére vonatkozóan. A Bank
részére a szerződéstervezet előkészítéséhez szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátottuk, mely
alapján elkészült a szerződés tervezet. A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Átadom a szót.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A bizottság a bank javaslatát áttekintve két határozat meghozatalát javasolja. A Raiffeisen Bankkal, mint
számlavezető pénzintézettel, május 31-i hatállyal a számlavezetésre vonatkozó szerződést mondjuk fel. A
felmondási idő 60 nap, ez idő alatt párhuzamosan futhatnak a számlák.
A másik határozatban javasoljuk, hogy június 1-jével 30 millió forint összegű hitelkeret szerződést kössünk az
önkormányzatnak és intézményeinek, illetve 30 millió forint összegű pályázati hitelkeret igénylésére nyújtsunk
be kérelmet.
Jankyné Kővári Csilla képviselő kiment a teremből, az ülés 8 fővel határozatképes.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Támogatom a Pénzügyi és Jogi Bizottság két határozat meghozatalára vonatkozó javaslatát.
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért azzal, hogy a Raiffeisen Bankkal, mint számlavezető
pénzintézettel a szerződéseket 2014. május 31-i hatállyal felmondjuk, kézfeltartással jelezze.
26

A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2014. (IV. 29.) határozata
számlavezető pénzintézettel kötött szerződés felmondása
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Csákvár Város
Önkormányzatának és intézményeinek a Raiffeisen Bank Zrt-nél, mint számlavezető pénzintézetnél vezetett
bankszámláira vonatkozó szerződéseit 2014. május 31. hatállyal felmondja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
dr. Szeredi Péter képviselő:
Véleményem szerint, ha a 30 millió forint összegű hitelkeretet jól ütemezzük, elég lesz a pályázatok
finanszírozására is, és nem kell külön pályázati hitelkeretet is igénybe vennünk.
Jankyné Kővári Csilla képviselő visszaérkezett a terembe, az ülés 9 fővel határozatképes.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Egyetértek. Javaslom a határozat szövegének módosítását aszerint, hogy a Képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy a Buda Regionális Bank Zrt.-vel 2014. június 1-jével a számlavezetésre és a 30 millió forint
folyószámla hitelkeretre vonatkozó szerződés tervezetét a következő ülésre terjessze elő.
Kérem, aki az elhangzott módosítással egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2014. (IV. 29.) határozata
új számlavezető intézettel való szerződéskötés
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Buda Regionális Bank Zrt.vel 2014. június 1-jével a számlavezetésre és a 30 millió forint folyószámla hitelkeretre vonatkozó szerződés
tervezetét a következő ülésre terjessze elő.
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
11./ Pályázatok előfinanszírozásához hitelfelvételről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A Képviselő-testülete 2013 nyarán 8 db LEADER pályázat benyújtásáról határozott, melyből 7 sikeresen
szerepelt, és támogatási határozattal rendelkezik.
Az önkormányzat anyagi lehetőségeire tekintettel felmerült, hogy egyes pályázatok előlegezése hitel
segítségével valósuljon meg. Ezzel kapcsolatban a hivatal előzetesen felvette a kapcsolatot a Buda Regionális
Bank Zrt. csákvári fiókjával.
Az előfinanszírozáshoz 10 millió forintos hitelkeret igénylését mindenképpen javaslom. A 30 millió forintos
hitelkeretnek sincs rendelkezésre tartási díja, így ha nem vesszük igénybe akkor sem jelent plusz kiadást ekkora
összegnek az igénylése.
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, javaslom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2014. ( IV.29.) határozata
Pályázatok előfinanszírozásához hitelfelvételről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyertes pályázatok előfinanszírozására vonatkozóan
felhatalmazza a polgármestert a pályázatok hitelből történő finanszírozásával összefüggő lépések megtételére,
így a civil szervezetekkel való egyeztetésre, a hitelek felvételével kapcsolatos költségekről szóló
megállapodások megkötésére, az alábbi táblázat alapján:
Pályázó
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pályázat

Projekt költségei összesen:

Csákvár
Önkormányzat

Szervezetfejlesztés

11 734 800

Csákvár
Önkormányzat

Könyv, DVD

1 063 054

Csákvári Általános
Iskola és Zeneiskola
Kulturális és Sport
Egyesülete
Csákvári Általános
Iskola és Zeneiskola
Kulturális és Sport
Egyesülete
Csákvári Általános
Iskola és Zeneiskola
Kulturális és Sport
Egyesülete

"Tanuljunk
idősektől"

az

3 598 589

Vértesi
kerékpározásért"

4 791 197

"Páratlan páros"

759 460

"Fazekasok
Csákvár Jövőjéért
kórusok,ha
Közalapítvány
találkoznak"

Csákvár Jövőjéért Fazekas
Közalapítvány
felújítása

Emlékház

Hitel

4 000 000

Hitel

1 490 919

Vértes Múzeum
Múzeum
és
Baráti
Köre
tűzoltótorony felújítása
Egyesület

Hitel

708 599

3 847 737

Vértes Múzeum
Baráti
Köre "Irány Csákvár"
Egyesület

Önkormányzati
finanszírozás, több
ütemben
Önkormányzati
finanszírozás, 2
ütemben
Önkormányzati
finanszírozás,
előfinanszírozási
szerződéssel

Önkormányzati
finanszírozás,
előfinanszírozási
szerződéssel

és

"Változatos
Csákvár Jövőjéért
eszközökkel a csákvári
Közalapítvány
értékek közvetítéséért"

A finanszírozás
módja

15 873 945

Önkormányzati
finanszírozás,
előfinanszírozási
szerződéssel
Hitel / Az egyesület
finanszírozza
Önkormányzati
finanszírozás,
előfinanszírozási
szerződéssel

Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az előterjesztés része még a „Fazekasok és Kórusok ha találkoznak” című rendezvény, és a „Petőfi utcai
Fazekas Emlékház felújítása” című fejlesztés előfinanszírozásáról szóló határozati javaslatok elfogadása.
Elsőként a „Fazekasok és Kórusok ha találkoznak” című rendezvény előfinanszírozásáról szóló határozati
javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, aki egyetért ennek elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2014. ( IV.29.) határozata
a pályázatból megvalósuló „Fazekasok és Kórusok ha találkoznak” c. rendezvény előfinanszírozásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és hozzájárul a Csákvár
Jövőjéért Közalapítvány által 2013. 06. 26-án Csákvár Nagyközség Önkormányzatának felkérésére és a
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján benyújtott „Fazekasok és Kórusok ha találkoznak” c. pályázat
előfinanszírozásához, a következők szerint. A pályázat előfinanszírozásának feltételeit, ütemezését az
Egyesülettel kötendő finanszírozási szerződésben rögzíti. Az alábbi szerződés aláírásával a Polgármestert
megbízza.
FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Csákvár Város Önkormányzata
Székhelye: 8083 Csákvár Szabadság tér 9.
Képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Adószám: 15727055-2-07
Másrészről
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
Székhelye: 8083 Csákvár Szabadság tér 9.
Képviseli: Giesz János
Adószám:
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.
I. A finanszírozási szerződés tárgya
A 2013 06.26-án, a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány által, a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímre benyújtott, „Fazekasok és Kórusok ha
találkoznak”c. pályázat (támogatási határozat iratazonosító: 1625134949) megvalósítását Csákvár Város
Önkormányzata előfinanszírozza
II. A szerződő felek jogai, és kötelezettségei
1) Csákvár Város Önkormányzata vállalja, hogy támogatás címén előfinanszírozza a pályázat
megvalósításához szükséges összeget, mely bruttó 708.599,- Ft Csákvár Város Önkormányzata vállalja,
hogy az előfinanszírozást az Egyesülettel egyeztetve az alábbi ütemezés szerint teljesíti:
- I. ütem: 2014. május 8.
- A pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2014. 05.31.
Az előfinanszírozás átutalásának feltétele, hogy az Egyesület bemutatja az Önkormányzatnak a
számlarészletezőket és számlákat, valamint az ezekre a tételekre kiállított és aláírt teljesítési igazolásokat.
2) Csákvár Jövőjéért Közalapítvány vállalja, az előfinanszírozásra rendelkezésére bocsájtott összeget a
pályázatban meghatározott célokra, feladatokra használja, valamint a támogatás folyósítását követően az
összeget az Önkormányzatnak visszafizeti.
III. A finanszírozási támogatás felhasználása
A támogatás kizárólag a jelen szerződésben részletezett pályázat megvalósítására fordítható.
IV. Az elszámolás rendje
Az Egyesület a II. pontban részletezett ütemezés szerint kifizetési kérelmet nyújt be az MVH-hoz.
A pályázatból befolyó támogatás az Egyesület folyószámlájára érkezik, melyet az Egyesület a
folyószámlára érkezést követő 3 munkanapon belül visszautal az Önkormányzatnak.
Kelt Csákvár, 2014.év ……….…… hónap ……. napján.
……………………………………
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
Csákvár Város Önkormányzata
Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
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…………………………………….
Giesz János
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki a „Petőfi utcai Fazekas Emlékház felújítása című fejlesztés előfinanszírozásáról szóló
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2014. ( IV.29.) határozata
a pályázatból megvalósuló „Petőfi utcai Fazekas Emlékház felújítása” c. fejlesztés
előfinanszírozásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és hozzájárul a
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány által 2011. 12. 04-én Csákvár Nagyközség Önkormányzatának
felkérésére és a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján benyújtott „Petőfi utcai fazekas emlékház
felújítása” c. pályázat előfinanszírozásához, a következők szerint. A pályázat előfinanszírozásának
feltételeit, ütemezését az Egyesülettel kötendő finanszírozási szerződésben rögzíti. Az alábbi szerződés
aláírásával a Polgármestert megbízza.
FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Csákvár Város Önkormányzata
Székhelye: 8083 Csákvár Szabadság tér 9.
Képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Adószám: 15727055-2-07
Másrészről
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány
Székhelye: 8083 Csákvár Szabadság tér 9.
Képviseli: Giesz János
Adószám:
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.
I. A finanszírozási szerződés tárgya
A 2013 06.26-án, a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány által, a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó
támogatások jogcímre benyújtott, „Petőfi utcai fazekas emlékház felújítása”c. pályázat (támogatási
határozat iratazonosító: 1432935537) megvalósítását Csákvár Város Önkormányzata előfinanszírozza
II. A szerződő felek jogai, és kötelezettségei
3) Csákvár Város Önkormányzata vállalja, hogy támogatás címén előfinanszírozza a pályázat
megvalósításához szükséges eddig le nem hívott összeget, mely bruttó 3.707.572,- Ft. Csákvár
Város Önkormányzata vállalja, hogy az előfinanszírozást az Egyesülettel egyeztetve az alábbi
ütemezés szerint teljesíti:
- I. ütem: 2014. május 15.
- A pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2014. 05.16.
Az előfinanszírozás átutalásának feltétele, hogy az Egyesület bemutatja az Önkormányzatnak a
számlarészletezőket és számlákat, valamint az ezekre a tételekre kiállított és aláírt teljesítési
igazolásokat.
4) Csákvár Jövőjéért Közalapítvány vállalja, az előfinanszírozásra rendelkezésére bocsájtott összeget
a pályázatban meghatározott célokra, feladatokra használja, valamint a támogatás folyósítását
követően az összeget az Önkormányzatnak visszafizeti.
III. A finanszírozási támogatás felhasználása
A támogatás kizárólag a jelen szerződésben részletezett pályázat megvalósítására fordítható.
IV. Az elszámolás rendje
Az Egyesület a II. pontban részletezett ütemezés szerint kifizetési kérelmet nyújt be az MVH-hoz.
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A pályázatból befolyó támogatás az Egyesület folyószámlájára érkezik, melyet az Egyesület a
folyószámlára érkezést követő 3 munkanapon belül visszautal az Önkormányzatnak.
Kelt Csákvár, 2014.év ……….…… hónap ……. napján.
……………………………………
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester
Csákvár Város Önkormányzata

…………………………………….
Giesz János
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány

Határidő: kiértesítés azonnal
Felelős: polgármester
12./ Szent István utca végének útjavításáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Lakossági panasz érkezett a Szent István utca útburkolatának állapotára, mely a Szilárd Gyula utca
kereszteződését követő szakaszra vonatkozott. Az utca ezen szakaszán az aszfaltos útburkolat szélei
jelentősen megsüllyedtek, összetöredezett, a meredek útcsatlakozáson a közlekedés nem biztonságos. A
Képviselő-testület 2014. április 8. napján tartott ülésén tárgyalta a lakossági kérelmet, az útjavítás
megoldására és költségelemzésére javaslatot kért a Hivataltól. A költségelemzés elkészült, melyet az
előterjesztés tartalmaz. A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót.
Csillag Tibor képviselő:
A bizottság javasolja, hogy három tervezői árajánlatot kérjünk az útburkolat és a vízelvezetés
kiépítésére.
Bokodi Szabolcs képviselő:
A folyamat elindítását komolytalannak tartom. Bekérünk árajánlatot, annak ellenére, hogy tudjuk, a
munkálatok 500 ezer forintba kerülnek munkadíj nélkül. Ez a munka 1 millió forint alatt nem áll meg,
ezzel nem tudok egyetérteni.
Csillag Tibor képviselő:
Jó és biztonságos megoldást kell találnunk, és a házilagos kivitelezést kidobott pénznek tartom. A
bizottság azért javasolja a tervek megrendelését, mert így legalább a lehetőséget megteremtjük arra, ha
lesz forrás a kivitelezésre, a tervek már rendelkezésre álljanak.
Bokodi Szabolcs képviselő:
A bejelentő itt volt, tájékoztattuk, hogy a forgalom megváltoztatásában tudunk segíteni, a problémát
pedig megértjük, és felvettük egy listára, de ne rendeljünk meg feleslegesen árajánlatot.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Településfejlesztési Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület három tervezői árajánlatot kérjen a Szent István utca végének útjavítására és
vízelvezetés kiépítésére, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 (nyolc) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2014. (IV. 29.) határozata
Szent István utca végének útjavításáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy
a Szent István utca végének útjavítására három tervezői ajánlatot kérjen.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: jegyző
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13./ Nyári gyermekétkeztetésről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet
alapján a nyári gyermekétkeztetésre az elmúlt évek gyakorlata szerint lehet pályázni az idén is. Nagyobb
támogatásra tarthatnak igényt a rendeletben definiált hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű
települések. Városunk nem tartozik egyik körbe sem.
A tavalyi évben is pályáztunk nyári gyermekétkeztetésre, akkor a a garantált megítélés 24 % volt, és 35
igényre 16 támogatást nyertünk el. A rászorulók (saját forrás híján) figyelembe vehető 25%-a 36 fő
lenne. A gyermekjóléti szolgálat– az előírásnak megfelelően - felmérte a nyári gyermekétkeztetés iránti
igényeket. Ennek alapján a szolgálat 21 gyermek esetében találta kiemelten indokoltnak a támogatás
nyújtását. A hivatal javasolja a magasabb létszámra megigényelni a támogatást. A Humán Erőforrások
Bizottsága tárgyalta az előterjesztést, támogatja a magasabb létszámra történő támogatás igénylését.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javaslom 36 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek részére a támogatás igénylését. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2014. (IV.29.) határozata
a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről
Csákvár Város Önkormányzata úgy határozott, hogy
1. A szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtható 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet
szerinti állami támogatásra a jogszabályi feltételeknek megfelelően igényt nyújt be.
2. A támogatás keretében vállalja, hogy 2014. június 16-ától augusztus 29-ig terjedő időszakban
54 munkanapon keresztül biztosítja 36 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek részére a napi egyszeri meleg ebéd étkezést.
3. Az önkormányzat az étkeztetéshez önerőt saját költségvetéséből nem biztosít, azt a napközi
konyhát üzemeltető Kiss László vállalkozó által történt felajánlásból biztosítja, melyet
köszönettel elfogad.
Határidő:

benyújtásra
teljesítésre

2014. május 7.
folyamatos

Felelős: jegyző
14./ A Csákvár Kossuth u. 2. sz. alatti ingatlan vásárlási ügye
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Setét Vilmos önkormányzati képviselő által tett eladási ajánlat alapján a Képviselő-testület kérte a
hivatalt, hogy vizsgálja meg az ingatlan megvásárlásának lehetőségeit. A hivatal a 2014. évi
költségvetést megvizsgálva megállapította, hogy nincs pénzügyi fedezet a Kossuth u. 2. szám alatti
512m2 alapterületű ingatlan 1.228.800 Forintos áron történő megvásárlására. Vértes Múzeum Baráti
Köre Egyesület felajánlott segítségét a vételár előteremtésének tekintetében, mellyel kapcsolatban
tárgyalások lefolytatása szükséges.
A Településfejlesztési Bizottság, és a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a
szót.
Csillag Tibor képviselő:
A bizottság javasolja, hogy az Egyesület által tett 50%-os felajánlást megcélozva közös beruházásként
vegye meg az önkormányzat az ingatlant. A tárgyalások lefolytatására javasolja a polgármester
megbízását.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetértett a Településfejlesztési Bizottság javaslatával, és fedezetként az
orvosi rendelő helyiségbérleti díjára betervezett összeget javasolja meghatározni.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Nincsen pénzünk. Nem látom a lehetőségét annak, hogy a másik 50%-ot hozzá tegyük a vételárhoz.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel az alpolgármestert a tárgyalások lefolytatására az
50% mértékű hozzájárulás kérésével. A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület a vásárlásból
tulajdonjogot nem szerezhet.
Javaslom személyes érintettség miatt Setét Vilmos képviselő szavazásból történő kizárását. Kérem, aki
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2014. (IV.29.) határozata
Képviselő szavazásból történő kizárásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület Setét Vilmos képviselőt személyes érintettség
miatt a Csákvár Kossuth u. 2. sz. alatti ingatlan adásvételi ügyével kapcsolatos szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki az elhangzott határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 3 (három) tartózkodással
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2014. (IV. 29.) határozata
12/2 hrsz-ú ingatlan (földterület) megvásárlási kérelemről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csákvár, Kossuth u 2. szám alatti
12/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület vezetőségével történő tárgyalások lefolytatására
a vételár előteremtése érdekében, 50 % mértékű hozzájárulás kérésével.
A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület a csákvári 12/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásából tulajdon jogot
nem szerezhet.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
15./ Ruhagyűjtő konténer kihelyezése
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Korábbi ülésén tárgyalta a Képviselő-testület ruhagyűjtő konténerek kihelyezésére érkezett kérelmet,
melyhez hozzájárult.
A kérelmező vállalkozás köszönettel vette a területhasználathoz a hozzájárulását, azonban megismételt
kérelmében kéri, hogy a burkolt felület elkészítésének kötelezettségétől tekintsen el az önkormányzat. A
lehetőségként felkínált fél éves használati időtartam miatt a burkolási költség aránytalan terheket róna a
kérelmezőre. A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet, átadom a szót.
Csillag Tibor képviselő:
A bizottság javasolja, hogy a szerződés fél éves időtartamára ne kelljen a bérlőnek szilárd burkolatot
készítenie, viszont a szerződés meghosszabbításának feltételéül a szilárd burkolat kiépítését javasolja.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Amennyiben más hozzászólás, javaslat nincs, javaslom a Településfejlesztési Bizottság javaslatának
elfogadását. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2014. (IV. 29.) határozata
ruhagyűjtő konténerek kihelyezése tárgyában
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről szóló 112/2014.
(IV. 08.) határozatát módosítja aszerint, hogy a konténerek kihelyezését fél év időtartamra alapozás nélkül
engedélyezi. A szerződés fél éves időtartamának lejártát követően a meghosszabbítás feltétele a szilárd
burkolat kiépítése.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
16./ Aktuális ügyek
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Humán Erőforrások Bizottsága ülését követően érkezett a Floriana Könyvtár május 2-3-án történő
zárva tartására irányuló kérelem, melyet most a Képviselő-testület elé terjesztek.
A kérelemben a könyvtár vezetője javasolja, hogy a későbbiekben az 1-2 napos zárva tartás elbírálása
kerüljön polgármesteri hatáskörbe. Javaslom az ügyben két határozat meghozatalát. Kérem, aki egyetért
a Floriana Könyvtár május 2-3-án történő zárva tartásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2014. (IV. 29.) határozata
Floriana Könyvtár zárva tartásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Floriana Könyvtár 2014. május 23-án történő zárva tartására irányuló kérelmét, melynek helyt ad.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület felkérje a jegyzőt,
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy terjessze elő az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításánál, hogy a Floriana Könyvtár
egynapos zárva tartására vonatkozó kérelmeit a polgármester saját hatáskörben bírálhassa el,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2014. (IV. 29.) határozata
önkormányzati SZMSZ módosításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy terjessze elő az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításánál, hogy a Floriana Könyvtár
egynapos zárva tartására vonatkozó kérelmeit a polgármester saját hatáskörben bírálhassa el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az iskola igazgatónője nyújtott be az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítására irányuló kérelmet. Átadom a szót.
Jankyné Kővári Csilla képviselő:
A korábbi Alapító Okirat most új elnevezésén szakmai alapdokumentum, melynek módosítását kérem.
A pedagógiai szakfeladatokat átformálták, melynek következtében nem fogadhatunk fogyatékos
gyerekeket. Az iskola tanulója két autista gyermek, akiket fogadhattunk, de az idén már nem
fejleszthetjük őket, csak szakember. Eddig jó volt az általunk nyújtott fejlesztés, most semmilyen
fejlesztésben nem részesülnek. Ezért kérjük a szakmai alapdokumentumból azon részek törlését, melyre
nincs jogosítványunk.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Kérem, aki egyetért az általános iskola szakmai alapdokumentumának módosításával, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 3 (három) tartózkodással
a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2014. (IV. 29.) határozata
Intézményi átszervezésről, szakmai alapdokumentum módosításról
Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai alapdokumentumában
szerepelt a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők).
Mivel az intézményben nincsenek meg a megfelelő személyi és tárgyi feltételek a mozgásszervi
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszéd fogyatékos valamint az autizmus spektrumzavarral küzdő
tanulók ellátására, ezért a Képviselő-testület hozzájárul a törlésükhöz az intézmény szakmai
alapdokumentumából.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 22 órakor
berekesztette.
-

k.m.f.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

-

dr. Szöllősy Tamás
igazgatási irodavezető, jegyző megbízásából

Mészáros Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő

Fehér Imre
jegyzőkönyv hitelesítő
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