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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus18-án megtartott nyilvános 

üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében. 

 

A Képviselő-testületi teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. 

 

Jelen vannak:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester 

    Jankyné Kővári Csilla   képviselő 

    Csillag Tibor    képviselő 

    Bokodi Szabolcs   képviselő 

Setét Vilmos    képviselő 

Késett:    Mészáros Tamás   alpolgármester   

Távol:    Fehér Imre    képviselő 

    Dornyiné Eigner Ágnes   képviselő 

    dr. Szeredi Péter   képviselő 

Meghívottak:   Tóth Jánosné     címzetes főjegyző  

    dr. Szöllősy Tamás   igazgatási irodavezető 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 5 

fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 

valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz az „1./ Állami Számvevőszék Intézkedési tervéről 

és végrehajtásáról, a 10./ Vagyonkezeléses víziközművek 2015-2029 évi Gördülő Fejlesztési Terve 

ivóvízre, illetve a 11./ Vagyonkezeléses víziközművek 2015-2029 évi Gördülő Fejlesztési Terve 

szennyvízre” című napirendi pontok, illetve a 3./ Orvosi-fogorvosi ellátás feltételeiről szóló napirendi 

pont 7/A/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó rész elnapolására, tekintettel arra, hogy bizottságok 

határozatképtelenség miatt nem tárgyalták a napirendeket. Javasolja továbbá az 5./ CSTK Karate 

Szakosztály kérelméről szóló napirendi pont tárgyalásának elnapolását tekintettel arra, hogy az iskola 

igazgatónője jelezte, hogy először az iskola részéről szeretnék felmérni a használati időpontokat. 

Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Setét Vilmos és Jankyné Kővári Csilla személyében. 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

317/2014. (VIII. 18.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén Setét Vilmost, és Jankyné 

Kővári Csillát jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja: 

 

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 

2./ Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 

3./ Orvosi-fogorvosi ellátás feltételeiről 

4./ Floriana Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása és alapító okirat módosítása 

5./ ÁROP 1.A.5-2013 pályázat keretében elkészült tanulmányok elfogadásáról 

6./ Levegő tisztító berendezésre vonatkozó ajánlat az óvodák részére 

7./ Fejér Megyei Tűzoltóversenyhez támogatás kérés 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23 §-sa alapján a helyi választási bizottság 

három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési 

önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
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választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja 

meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot. 

Jegyző asszony határozati javaslatban megtette javaslatát, kérem, akinek kérdése, észrevétele van tegye 

meg.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki az előterjesztett határozati javaslat elfogadásával 

egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

318/2014. (VIII. 18.) határozata 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak póttagjainak megválasztásáról  

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 23 §-sa alapján a Helyi Választási Bizottság  

 

tagjává:  

Boros Jenőné   Csákvár, Ady Endre u. 11.  

Györök Béláné   Csákvár, Bem u. 21.  

Mészáros Zsuzsa  Csákvár, Vöröskapu u. 9.  

 

póttagjává:  

Galló Vilmosné  Csákvár, Káposztáskert u. 1.  

Szakál Ildikó   Csákvár, Rákóczi u. 40.  

 

szám alatti lakosokat megválasztja.  

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjait a Képviselő-testület döntéséről értesítse, 

felkészítésükről, eskütételükről a jogszabályban előírt határidőben intézkedjen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző  

 

2./ Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

Dr. Halászné Dr. Metlágel Ágnes ügyvédnő elkészítette a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Alapító 

okiratának aktuális módosítását. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 2014.március 

15-i hatályba lépését követően a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében, illetve a 

korábban lemondott tisztségviselők helyére új tisztségviselők megválasztása miatt volt szükség az 

átdolgozásra. 

A 2014.július 29-i képviselő-testületi ülésen elhangzott javaslat alapján két lehetőséget terjesztettem a 

Képviselő-testület elé. Korábban elhangzott módosítási javaslat arra vonatkozóan, hogy 5 éves 

időtartamra válasszuk meg a tisztségviselőket. Az „A” határozati javaslat ennek megfelelő, a „B” 

határozati javaslat módosítás nélkül, határozatlan időre történő megválasztás szerint módosítja az alapító 

okiratot.  

 

Csillag Tibor képviselő:  

Javaslom, hogy mivel elhangzott az 5 év határozott időtartamra történő megválasztásra vonatkozó 

módosító javaslat, ennek megfelelően fogadjuk el a határozatokat.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Egyetértek. Bölcsebbek lettünk volna, ha ez korábban eszünkbe jutott volna. Nagyon kellemetlen, ha 

egy tisztségviselő visszahívásáról kell dönteni, az 5 év időtartam pedig kiszámíthatóbb, és így 

összhangba kerül a választásokkal is.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Ezek alapján az „A” határozati javaslatokat teszem fel szavazásra, melyek az 5 év határozott időtartamú 

kinevezésre vonatkoznak. Kérem, aki egyetért azzal, hogy a 256/2014. (VI.24.), 257/2014. (VI.24.) és 
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258/2014. (VI.24.) számú határozatokat, mellyel határozatlan időtartamra neveztük ki a Kuratórium 

tisztségviselőit, visszavonjuk, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

319/2014. (VIII. 18.) határozata 

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumának tagjaival kapcsolatos határozatok 

visszavonásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 256/2014. (VI.24.), 257/2014. (VI.24.) 

és 258/2014. (VI.24.) számú határozatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

Kérem, aki egyetért azzal, hogy Csuta Andor csákvári lakost a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 

kuratóriumának elnökévé 5 év határozott időtartamra megválasszuk, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

320/2014. (VIII. 18.) határozata 

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratórium elnökének megválasztásáról 

 

Csuta Andor Csákvár, Szent Vince u. 4. szám alatti lakost a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 

kuratóriumának elnökévé határozott időre, 5 év időtartamra megválasztja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy Cséplőné Gönczi Veronika csákvári lakost a Csákvár Jövőjéért 

Közalapítvány kuratóriumának elnökhelyettesévé 5 év határozott időtartamra megválasszuk, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

321/2014. (VIII. 18.) határozata  

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratórium alelnökének megválasztásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cséplőné Gönczi Veronika Csákvár, Dózsa György 

u. 38. szám alatti lakost a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumának elnökhelyettesévé határozott 

időre, 5 év időtartamra megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy Kunstár Béláné csákvári lakost a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 

kuratóriumi tagságában 5 év határozott időtartamra megerősítsük, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

322/2014. (VIII. 18.) határozata  

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratórium tagjának megerősítéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumi 

tagságában Kunstár Béláné Csákvár Árpád u. 28. szám alatti lakost határozott időre, 5 év időtartamra 

megerősíti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Jankyné Kővári Csilla képviselő:  

A Felügyelő Bizottság tagjai is határozatlan időtartamra vannak megválasztva?  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

Igen. Ha önként lemondanak, akkor tudjuk őket visszahívni.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Most úgy tudnánk változtatni ezen, ha benyújtanák lemondásukat. Akkor újra választhatnánk őket, 5 év 

határozott időtartamra. Megoldást jelenthet, hogy a mostani tagokra ne vonatkozzon ez a kikötés, hanem 

az újonnan megválasztott tagok esetében lépjen életbe.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Javaslom, hogy a Felügyelő Bizottságnál is 5 éves időtartamot jelöljünk meg.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Kérem, aki egyetért a Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Alapító okiratának módosításával, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

323/2014. (VIII.18.) határozata 

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Alapító okiratának módosításáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1.mellékletét képező Csákvár 

Jövőjéért Közalapítvány Alapító okiratát azzal a módosítással fogadja el, hogy a 9.2.pontban a 

kuratórium tagjainak megbízása „határozatlan időtartam” helyett „határozott, 5 év időtartam”, valamint 

a Felügyelő Bizottság tagjai is „határozott, 5 éves időtartamú” megbízatásúak legyenek.  A Képviselő-

testület felkéri Dr. Halászné Dr. Metlágel Ágnes ügyvédet, hogy ezzel a módosítással, valamint a 

szükséges dokumentumokkal együtt szíveskedjen Alapító okiratot a Fejér Megyei Törvényszékhez 

benyújtani. 

1.melléklet 

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány Alapító okirata 

 

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 

Alapító okirata 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alapító a 32/1999. (III.16.) Kt. számú 

határozatával tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott közalapítvány alapító okiratát  a 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1.§-3:48. §-a,  a 3:378. §-3:404. §-a, továbbá az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az alapító neve, székhelye:  

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.  

Képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix Margit polgármester 

Lakcím: 8083 Csákvár, Jókai u. 
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2. A közalapítvány neve: 

Csákvár Jövőjéért Közközalapítvány 

 

3. A közalapítvány székhelye: 

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.  

 

4. Az alapítói vagyon: 

Az közalapítvány nyilvántartásba vételekor 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz, melyet az 

alapító az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Bicskei Fiókjánál megnyitott közalapítványi számlára történt 

befizetéssel  teljes egészében  rendelkezésre bocsájtott. 

 

5. A közalapítvány célja:  

 - A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, egészségkárosító  

környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.  

- Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése,    intézményrendszer; 

egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs 

szolgáltatások. 

- Véradások szervezése. 

- Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy. 

- Állategészségügyi feladatok.  

- A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet         

összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék 

megvalósulásának segítése.  

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.  

- Szociális ellátások biztosítása. 

- Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek 

tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának 

támogatása; művészeti intézmények/ lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések 

támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, 

megőrzésének segítése.  

- Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a 

helyi közművelődési tevékenység támogatása.  

- A kiemelt kulturális örökség védelme. 

- Az épített környezet alakítása és védelme.  

- A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása.  

- Településtisztaság, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés-, kezelés és ártalmatlanítás; 

hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem. 

- A közterület tisztántartásával és a lomtalanítással kapcsolatos feladatok.  

-  A helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,  

- A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása- a  gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében.  

- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások.  

- Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a gyermek és 

ifjúsági sport. 

- Településüzemeltetés, közvilágításról való gondoskodás, közterületek kialakítása, fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás.  

- Közforgalom számára megnyitott út fejlesztése, fenntartása. 

- Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, továbbtanulásuk segítése. 

- Települési külkapcsolatok támogatása. 

 

A közalapítvány a közalapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. 

 

Közalapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, a közalapítványi tisztségviselő, az 

közalapítványi szervek tagjai, valamint ezek hozzátartozói érdekében.  

 

A pénzbeli, illetve az közalapítványi vagyonból, mint fedezeti forrásból származó természetbeni 

támogatandók köre: 

A kuratórium által kedvezményezettként megjelölt személyek.  
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6. Az közalapítvány jellege: 

Az közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külhoni természetes és jogi személy {ideértve a 

jogi személyiséggel nem bíró szervezeteket is) bármikor a közalapítvány fennállása alatt tetszése 

szerinti (pénzbeli és természetbeni) adománnyal csatlakozhat. Az adományozó anonim hozzájárulást 

tehet. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat.  

 

A vagyon jótékony célú rendezvények bevételeiből is gyarapodhat. 

 

7. Az közalapítvány időtartama: 

A közalapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

 

8. Az közalapítványi vagyon felhasználása: 

8.1. A közalapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. A kuratórium a 

gazdálkodás körében, a vagyon növelése érdekében az közalapítványi cél  megvalósításával közvetlenül 

összefüggő vállalkozási tevékenységet is folytathat. E vállalkozásnak azonban a közalapítvány 

mindenkori céljával összhangban kell lennie, és a vállalkozási tevékenység bevételét és eredményét 

teljes egészében az közalapítvány  céljainak megvalósítása érdekében használhatja fel. 

 

8.2. Közalapítványi célra az alapításkori vagyon, a vagyon kamata, és az alapítást követően a 

közalapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege, vagy a természetben nyújtott adomány 

fordítható. Az közalapítványi vagyon felhasználásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az alapításkori 

vagyon legfeljebb 80 %-a  fordítható közalapítványi célra. 

 

8.3. Az közalapítványnak készpénzben, vagy természetben nyújtott adományt, illetve a hasznot hajtó 

dolog hozamát bármelyik közalapítványi célra lehet fordítani, kivéve, ha a csatlakozó támogató 

kifejezetten megjelölte a támogatni kívánt célt. 

 

8.4.  Az közalapítványi célokkal összhangban benyújtott egyedi kérelmek támogatásáról az  

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium  dönt. 

 

8.5. Az közalapítványi célra fordítható vagyon, célok szerinti felhasználásáról vagy a célok  

közötti átcsoportosításáról, felosztásáról a Kuratórium dönt. A határozatok végrehajtásáról  

maga a kuratórium  gondoskodik. 

 

8.6. A kuratórium  az elfogadott pénzügyi tervben megjelölt forrásokat, vagy a nem tervezett  

adományt pályázat útján is feloszthatja. Ebben az esetben a pályázat kiírásáról és a pályázatok 

értékeléséről a kuratórium  határozattal dönt. 

 

8.7. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett adománya felhasználásáról, rendelkezése érvényesüléséről 

a kuratórium  gondoskodik. 

 

9. Az közalapítvány ügyvezető szerve: 

9.1. Az alapító az közalapítvány vagyonának kezelésére 3 tagú kuratóriumot jelöl ki.  

 

A kuratórium elnöke:  
Csuta Andor 

Anyja neve:  Krizsán Franciska 

Lakcíme:   8083 Csákvár, Szent Vince u. 4.  

 

A kuratórium elnökhelyettese:  

Cséplőné Gönczi Veronika 

Anyja neve: Decmann Katalin 

Lakcíme: 8083 Csákvár, Dózsa György u. 38. 

 

A kuratórium tagja: 
Kunstár Béla Mártonné 

Anyja neve:  Koczor Irén 

Lakcíme: 8083 Csákvár, Árpád u. 28.  
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9.2. A kuratórium kijelölése határozatlan időre szól. 

 

A kuratórium elnökének, elnökhelyettesének és tagjának  kijelölési joga az alapítót illeti meg. 

 

Ha a kuratórium a tevékenységével az közalapítvány célját közvetlenül veszélyezteti, az alapító a 

kuratóriumot  visszahívhatja.   

Egyebekben a kuratóriumi tisztség az közalapítvány megszűnésével, a természetes személy halálával, 

továbbá a kuratóriumi tisztségről történő lemondással szűnik meg. 

 

9.3. A kuratórium  biztosítja az közalapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 

szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az közalapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, 

illetve, visszautasításáról. 

 

9.4. A kuratórium  feladata ellátása során határozatait ülések tartásával hozza meg.  

 

A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az  elnök  az ülés időpontját megelőző 8 nappal 

a napirend egyidejű közlésével írásban hívja össze.  

 

Bármely kuratóriumi tag kérheti a kuratórium ülésének összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen 

kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni 

az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium 

ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.  

 

A kuratórium ülései nyilvánosak.  

 

A kuratórium ülése határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van.  

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést 5 napon belül az eredeti napirendi pontokkal  

ismételten össze kell hívni.  

 

A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza.  

 

A kuratórium határozatainak meghozatalához, a javaslat elfogadásához a kuratórium legalább 2 

tagjának  „igen” szavazata szükséges. 

 

A Kuratórium tagjainak egyhangú határozta szükséges: 

- a csatlakozás tárgyában való döntéshozatalhoz, 

- az éves beszámoló jóváhagyásához. 

 

Az közalapítvány működéséről szóló éves beszámolót és a mérleget legkésőbb a tárgyév május 30. 

napjáig elfogadja és közzététel végett az OBH részére megküldi. A beszámoló és a mérleg 

jóváhagyásáról a  kuratórium dönt.  

 

9.5.  A kuratórium  döntéseit az érdekeltekkel írásban, közvetlenül, a határozathozataltól számított 3 

napon belül közli.  

 

9.6. A kuratórium tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el.  

 

10. A felügyelő szervezet 

 

10.1.  Az alapító határozatlan időre három tagbál álló felügyelő bizottságot hoz létre. 

A  felügyelő bizottság elnökét és  tagjait az alapító jelöli ki.  

 

A felügyelő bizottság  elnöke: 

 

Zink Szmilkóné  

Anyja neve:  Szabó Róza 

Lakcíme: 8083 Csákvár, Bokréta u. 16.  
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A felügyelő bizottság tagjai: 

 

Szöllősi Pál 

Anyja neve:  Selmeczi Julianna 

Lakcíme: 8083 Csákvár, Kálvária u. 47. 

 

Hembach Szilvia 

Anyja neve:  Zánthó Mária 

Lakcíme:  8083 Csákvár, Gyümölcs köz 1.  

 

10.2. A felügyelő bizottság  ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg. 

  

10.3. A felügyelő bizottság  üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást bármelyik tag - az  

ok és cél megjelölésével - az elnöktől bármikor kérheti; ha az elnök a bizottság ülését nyolc  

napon belül nem hívja össze, annak összehívására a tag jogosult. 

 

10.4. A háromtagú felügyelő bizottság  akkor határozatképes, ha az elnök és a két tag jelen van. 

 

10.5. A felügyelő bizottság  ellenőrzi az közalapítvány ügykezelését, pénzgazdálkodását. Ennek 

keretében az közalapítvány tisztségviselőjétől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 

vagy felvilágosítást kérhet, az közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 

illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a kuratórium  valamennyi fontosabb jelentését, határozatát, 

továbbá a mérleget és vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke 

ismerteti; e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat. 

 

10.6. A felügyelő bizottság  tagjának felmentéséről az alapító dönt.  

 

11. Összeférhetetlenségi szabályok: 

11.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

A vezető tisztségviselő  feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

11.2. Az közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet kuratórium elnöke, 

elnökhelyettese vagy tagja. 

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem 

lehetnek többségben a Kuratóriumban.  

 

11.3. A felügyelő bizottság tagjaira  a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi 

szabályokat alkalmazni kell.  

 

12.  A közalapítvány képviselete: 

12.1. Az közalapítványt általános és önálló képviseleti joggal a kuratórium elnöke – akadályoztatása 

esetén az elnökhelyettes -   képviseli.  

 

12.2. Bankszámla feletti rendelkezési jog: az alapító a közalapítvány nevében történő aláírásra és 

utalványozásra a kuratórium elnökét és elnökhelyettesét, valamint tagját hatalmaz fel, azzal, hogy az 

aláírás, illetve az utalványozás érvényességéhez két felhatalmazott személy együttes aláírása szükséges. 
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13. A közalapítvány átalakulása, megszűnése: 

 

13.1. A közalapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. A közalapítvány csak más alapítvánnyal 

egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.  

 

13.2. A közalapítvány megszűnik, ha 

- az alapítvány a célját megvalósította, 

- az alapítván céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más  

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy 

- az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

 

Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítót intézkedés megtétele 

érdekében és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelő bizottsággal.  

 

Ha az alapító a megszűnési ok alapján 30 napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt 

követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési  okot. A bejelentési kötelezettség 

késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő kárkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel 

szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.  

 

13.3. Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon  az alapítót illi, 

aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló alapítványnak vagy egyesületnek juttatni.   

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 3:1.§-3:48.§ rendelkezéseit az közalapítványokra vonatkozó eltéréssel, továbbá a 3:378.§-

3:404.§ rendelkezéseit, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni. 

 

Csákvár, 2014. 07. 29. 

 

                                              Katonáné dr. Venguszt Beatrix Margit 

                                                                                    polgármester, az alapító képviselője 

 

Záradék: 

Alulírott dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvéd igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes 

szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat kiemelt, dőlt formátummal jelölt pontjainak változása 

adott okot. 

Ellenjegyzem Csákváron, 2014. ….. napján 

dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvéd 

 

3./ Orvosi-fogorvosi ellátás feltételeiről 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Előterjesztésemben beszámoltam róla, hogy megérkezett a gyermekorvosi rendelő felszereléséhez 

felajánlott adomány, melynek nagy részét már felhasználtuk. Az adományozási szerződés bemutatásával 

eleget teszek korábbi határozatban előírt kötelezettségemnek.  

Kérem, aki a tájékoztatót az adomány megköszönésével elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

324/2014. (VIII. 18.) határozata 

Gyermekorvosi rendelő felszereléséhez adomány biztosításáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekorvosi rendelő felszereléséhez biztosított 

adományról szóló tájékoztatót elfogadja. Holmann Mátyásnak, Zimmermann Istvánnak és a Csákvári 

Zrt-nek megköszöni a felajánlott adományt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A fogorvosi rendelő bérleti szerződésével kapcsolatos tájékoztatóhoz van kiegészítésem. A mai napon 

érkezett meg dr. Folly Dorottya, és dr. Zöld Éva fogorvosnők levele, - dr. Imrédi Szilvia tudna kezdeni 

szeptember 1-jével, a hatóságok közreműködőek, - melyben leírják, hogy jogi képviselőjük augusztus 

25-re ígérte a bérleti szerződés tervezetet, melyet haladéktalanul igyekeznek eljuttatni az 

önkormányzathoz. A szerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazott. Megköszöntem a 

doktornőknek a választ, hiszen fontos lenne a mielőbbi szerződéskötés.  

Amennyiben hozzászólás nincs, kérem a tájékoztató elfogadását, tudomásulvételét. 

Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

325/2014. (VIII. 18.) határozata 

Fogorvosi rendelő bérleti szerződésével kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi rendelő bérleti szerződés kötésével 

kapcsolatos történésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

  

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A következő határozatokat Vértesboglár Képviselő-testülete elfogadta már. Az első az I. sz fogorvosi 

körzet fogászati alapellátásának biztosításáról szól. A doktornővel mindent egyeztettünk, kifogása nincs, 

szívesen aláírja a szerződést. A szerződést a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala 

Népegészségügyi Intézetével is egyeztettük, a szerződés szabályosan van megfogalmazva.  

Kérem, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, aki egyetért azzal, hogy dr. Imrédi Szilviával az I. számú 

fogorvosi körzet fogászati alapellátásának biztosítására feladat ellátási szerződést kössünk, 

kézfeltartással jelezze. 

 

 

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

326/2014. (VIII. 18.) határozata 

az I. sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátásának biztosításáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértesboglár teljes közigazgatási területét is 

magába foglaló Csákvár I. fogorvosi körzet fogászati alapellátásának biztosítása érdekében főállású  

ellátással, az egészségügyi szolgáltató rendeletbe foglalt utcajegyzék szerinti területi ellátási 

kötelezettségével az alábbi feladat-ellátási szerződés aláírására hatalmazza fel a polgármestert: 
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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL 

mely létrejött egyrészről Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) (képviseli: 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester), és Vértesboglár Község Önkormányzata (8085 

Vértesboglár, Alkotmány utca 3.) (képviseli: Sztányi István polgármester) (továbbiakban 

önkormányzatok) mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv, másrészről az IMRÉDI 

DENTAL Kft. képviseli dr. Imrédi Szilvia (Székhelye: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 2/A.,) mint 

egészségügyi szolgáltató (továbbiakban egészségügyi szolgáltató) között az alábbi feltételekkel: 

1./ A felek megállapodnak abban, hogy a csákvári 1.számú fogorvosi körzet fogászati alapellátásának 

biztosítását e megállapodás keretei között szabályozzák. 

2./ Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatok által meghatározott 

és ezen megállapodás 1. számú mellékletében rögzített fogorvosi körzetben területi ellátási kötelezettség 

mellett a fogorvosi tevékenységet személyesen ellátja a 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírtaknak 

megfelelően. 

Az egészségügyi szolgáltató nevében fogorvosi tevékenységet végző fogorvos: 

Dr. Imrédi Szilvia (született: Mór, 1986.október 14., anyja neve: Nagy Ildikó Margit) 

                         8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 2. szám alatti lakos 

                         fogorvosdoktori oklevél száma: OKL-00003803/2014 

                         Orvosok Országos Nyilvántartásában 78661 

                         MOK tagja 

3./ Az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a folyamatos területi ellátást heti 28 óra rendelési időben 

ellátja.  

Helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Fogorvosi ügyeleti szolgálat ellátására az 

önkormányzatok nem kötelezik, de fogorvosi ügyeleti szolgálatot választása szerint elláthat. 

Az egészségügyi szolgáltató váratlan és elháríthatatlan okból bekövetkezető akadályoztatása esetén – a 

területi ellátás folyamatossága érdekében – az önkormányzatok az egészségügyi szolgáltató költségére 

jogosultak helyettest biztosítani. 

A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben szükséges és indokolt, helyettesítési tevékenységét az 

egészségügyi szolgáltató abban a rendelőben végzi, amelyben egyébként a saját rendelését is ellátja. Az 

egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos indokolt esetben történő helyettesítését a helyettesítő az 

egészségügyi szolgáltató által használt rendelőben (Csákvár, Szabadság tér 5.) végzi. A helyettesítés 

pénzügyi feltételeiről a helyettesítendő egészségügyi szolgáltató gondoskodik. 

4./ A heti 28 óra fogászati alapellátási időtartam, amelyben egészségügyi szolgáltató köteles az OEP-pel 

kötött finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időkben a rendelőben betegeket fogadni, az 

alábbiak szerint oszlik meg: 

hétfő:  07,00 – 13,00 óra között 

kedd:  15,00 – 21,00 óra között  

szerda: 07,00 – 13,00 óra között 

csütörtök: 15,00 – 19,00 óra között  

péntek: 15,00 – 21,00 óra között. 

Egészségügyi szolgáltató a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési 

engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot 

előre, időben tájékoztatni. Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltató ellátja a Csákvári Mese-Vár 

Óvoda és Bölcsőde főintézménye (8083 Csákvár, Ady Endre u. 2.) és tagintézménye (8083 Csákvár, 

Szabadság tér 13.), valamint az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 1-8 

évfolyama, továbbá a Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (8085 

Vértesboglár, Alkotmány u. 14.) és a Vértesboglári Általános Művelődési Központ óvodája (8085 

Vértesboglár, Alkotmány u. 1.) ellátottai tekintetében az óvoda- és iskolafogászati feladatokat. 

Egészségügyi szolgáltató a személyes ellátásra kötelezett személy 3 napot meghaladó távollétét köteles 

bejelenteni az önkormányzatoknak, és a helyettesítő személyéről, valamint a helyettesítő rendelésre 

vonatkozó egyéb szükséges információkról a lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével 

tájékoztatni. 
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5./ Az egészségügyi szolgáltató köteles a fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges, megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező nővérszemélyzetet biztosítani. Törvényes foglalkoztatásáért, bére és 

közterhei megfizetéséért, havi beosztása elkészítéséért, helyettesítése megszervezéséért, 

tevékenységéért, a szakmai szabályok megtartásáért az egészségügyi szolgáltató felelős. 

6./ A fogászati ellátás telephelye a 8083 Csákvár, Szabadság tér 5. alatti Csákvár Egészségház 

Társasház fogászati rendelője és kapcsolódó helyiségei (a csákvári 7. helyrajzi számon nyilvántartott 

társasházi közös tulajdonban álló ingatlanban a 7/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 27 m2 

alapterületű, fogorvosi rendelő, a 7/A/8 helyrajzi számon nyilvántartott, 75 m2 alapterületű használt 

tároló, továbbá az osztatlan közös tulajdonként nyilvántartott, 106 m2 alapterületű előtér,váróhelyiség, 

pince és személyzeti mosdó), melyet önkormányzatok jelen megállapodással az egészségügyi 

szolgáltató használatába adnak, s vele a fogászati rendelő berendezési, felszerelési tárgyait. (Az átadott 

berendezési és felszerelési tárgyak, eszközök jegyzéke e megállapodás 2. számú mellékletét képezi.) 8. 

A Csákvár Egészségház Társasházban lévő fogászati rendelő helyiség rendelési időben történő 

rendelkezésre állásáról az önkormányzatok bérleti szerződéssel gondoskodnak. A rendelés 

elindulásához szükséges berendezési és felszerelési tárgyakról az önkormányzatok gondoskodnak, azok 

használatra alkalmas állapotáról, pótlásáról, a jogszabályban előírt minimum feltételek folyamatos 

biztosításáról, a felszerelések cseréjéről, javításáról és pótlásáról pedig az egészségügyi szolgáltató 

köteles gondoskodni. Az önkormányzatok felhívják az egészségügyi szolgáltató figyelmét, hogy a 

rendelő eszközfelszereléseinek egy része az ott rendelő Dr. Zöld Éva fogorvossal közös tulajdonú, ezért 

vele egyeztetve lehet gép, műszer, eszköz javítását kezdeményezni, illetve új eszközt vásárolni. Új 

eszköz beszerzése esetén a régit selejtezésre be kell mutatni. Az újonnan beszerzett eszköz az 

egészségügyi szolgáltató tulajdonába kerül.  

7./ Az egészségügyi szolgáltató tudomásul veszi, hogy helyettesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény, 

illetve szakmai hirdetmény (pl. szűrővizsgálat szervezés) kivételével egyéb, a csákvári és vértesboglári 

orvosi alapellátást érintő hirdetményt sem az általa használt rendelőhelyiségben, sem egyéb nyilvános 

helyen semmilyen formában nem helyezhet ki vagy tehet közzé, arra kizárólag az önkormányzatok 

jogosultak.  

8./ A fogorvosi tevékenységgel kapcsolatos gyógyszerköltséget, 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. Az egészségügyi szolgáltató fizeti teljes egészében a rendelőhelyiség és 

a rendeléshez kapcsolódó közös használatú helyiségek arányos rezsiköltségét. 

9./ A fogorvosi tevékenység finanszírozását a Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli 

Területi Hivatala biztosítja. Az önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltató 

közvetlenül kösse meg a finanszírozási szerződést, továbbá a fogorvosi alapellátás finanszírozását az 

Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül az egészségügyi szolgáltató számlájára utalja. Az egészségügyi 

szolgáltató kötelezi magát, hogy az önkormányzatok kérésére annak megérkezését követő 5 naptári 

napon belül az OEP által biztosított finanszírozás bevételi kimutatását az önkormányzatok rendelkezésre 

bocsátja, az ellátotti kör létszámára, korösszetételére vonatkozó információkkal együtt.  Az 

önkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy ezeknek az egészségügyi szolgáltató által biztosított 

adatoknak a kezelését a nyilvánosság kizárásával, zártan végzik. 

10./ A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díja az egészségügyi 

szolgáltatót illeti meg. 

11./ Az önkormányzatok ezen megállapodást indoklással felmondhatják, ha az egészségügyi szolgáltató 

e szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan 

megszegi a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat. Az egészségügyi szolgáltató ezen 

megállapodást – indoklással - jogosult felmondani, ha az önkormányzatok a jelen megállapodásban 

foglalt kötelezettségeiknek írásbeli felszólítás ellenére sem tesznek eleget. A rendes felmondás 

bármelyik fél részéről a közlése hónapjának utolsó napjától számított hat hónapot követő időpontra 

szólhat. 

12./ Az önkormányzatok ezen megállapodást rendkívüli felmondás keretében felmondhatják, 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. 

13./ Felek megállapodnak abban, hogy ha körzetmódosításra kerül sor, s az a fogorvost hátrányosan 

érinti, kártalanításra jogosult, melynek mértéke a kieső OEP támogatás keretében kapott egy éves 

időtartamra szóló összeg. 
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14./ Az egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdálkodási évet követő május 31-

ig az önkormányzatok részére beterjeszti társasági beszámolóját. 

15./ Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben „Az önálló orvosi tevékenységről” , „Az 

egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról” 

szóló törvények, valamint „Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, a 

működési engedélyről és az egyéni vállalkozás keretében végezhető egészségügyi szolgáltatásról”, „A 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről” szóló rendeletek, továbbá a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

16./ E megállapodás 2014.szeptember 1-jén lép hatályba, és határozatlan időre, de legalább 5 évre szól. 

A felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát közösen értelmezték és megértették, és mint akaratukkal 

mindenben egyezőt saját kezűleg aláírták. 

 

Csákvár, 2014. augusztus  .  

 

Sztányi István Katonáné dr. Venguszt Beatrix dr. Imrédi Szilvia 

polgármester polgármester Imrédi Dental Kft. képviselője 

 

1. sz. melléklet 

Ady Endre utca 

Batthyány utca 

Berényi utca 

Damjanich utca 

Dózsa György utca 

Fácánkert 

Haladás utca 

Jókai utca 

József Attila utca 

Kastélypark 

Kertész utca 

Kenderesi út 

Kisdobos utca 

Kiss Ernő utca 

Kossuth utca 

Kotlóhegy 

Mikes utca 

Malachegy 

Móricmajor 

Paulini Béla utca 

Radnóti utca 

Rákóczi utca 

Szabadság tér 

Szent Mihály tér 

Szent Orbán dűlő 

Tolbuhin utca 

Úttörő tér 

Vörösmarty utca 

Zöldhegyi dűlő 

Vértesboglár község közigazgatási területe 
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2. sz. melléklet 

A fogorvosi rendelő minimum felszerelései közé nem tartozó, egyéb berendezések és 

felszerelések listája 

 

falra szerelhető polcos szekrény 1 db 

mikrohullámú sütő 1 db 

íróasztal 1 db 

szék a rendelőhelyiségen belül  1 db (5 db) 

álló szekrény 2 db 

számítógép 1 db 

nyomtató 1 db 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármesterek 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A korábbi megegyezés szerint a helyiséget az önkormányzatok közösen biztosítják a Csákvár 

Egészségház Társasházban, a rezsiköltséget, valamint minden egyéb, a praxis működtetéséhez 

kapcsolódó költséget a vállalkozó orvos vállalja a kapott MEP finanszírozás terhére. A rendelőhelyiség 

havi 100.000 Ft bérleti díján - mivel az ellátás a két település lakosságát érinti - Vértesboglár és Csákvár 

települések osztoznak. Megosztási alapként javasolt a korábbiakhoz hasonlóan figyelembe venni a MEP 

által nyilvántartott ellátotti létszámot, mely Vértesboglár vonatkozásában 911 fő, Csákvárnál pedig 

2.382 fő az 1. számú fogorvosi körzetre vonatkoztatva. Kérem, aki a bérleti díj megosztással 

kapcsolatos szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

327/2014. (VIII. 18.) határozata 

Fogorvosi rendelő bérleti díjának megosztásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a fogorvosi rendelő bérleti díjának 

megosztására vonatkozó megállapodás tervezetet. Felhatalmazza a polgármestert a fogorvosi 

alapellátáshoz szükséges rendelőhelyiség biztosítása érdekében megkötendő bérleti szerződésben 

szereplő bérleti díj megosztása érdekében az alábbi megállapodás aláírására: 

 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött  

egyrészről: Vértesboglár Község Önkormányzata (8082 Vértesboglár, Alkotmány utca 3., 

képviseletében eljár: Sztányi István polgármester) (a továbbiakban: Vértesboglár) 

másrészről: Csákvár Város Önkormányzata (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., 

képviseletében eljár: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester) (a továbbiakban: Csákvár) – a 

továbbiakban együttesen: Felek –  

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. Felek a fogászati alapellátás biztosítása érdekében a csákvári 1. számú fogorvosi körzet - 

melyhez Vértesboglár is csatlakozott – hatósági kijelöléssel történő ellátása helyett szerződést 

kívánnak kötni egészségügyi szolgáltatóval a főállásban, praxisban történő alapellátás 

biztosítása érdekében. Felek e szerződéssel kívánják a működéshez szükséges tárgyi feltételeket 

biztosítani saját ellátott lakosaik vonatkozásában. 

2. A megállapodás tárgya a természetben Csákvár Szabadság tér 5. szám alatt elhelyezkedő, a 

Bicskei Járási Földhivatal által vezetett ingatlan nyilvántartásban csákvári 7. helyrajzi számon 

nyilvántartott társasházi közös tulajdonban álló ingatlanban a 7/A/1 helyrajzi számon 

nyilvántartott, 27 m2 alapterületű, Bérbeadó által ½ tulajdoni hányada arányában használt 

fogorvosi rendelő, a 7/A/6 helyrajzi számon nyilvántartott, 11 m2 alapterületű, Bérbeadó által ½ 

tulajdoni hányada arányban használt egyéb helyiség, a 7/A/8 helyrajzi számon nyilvántartott, 75 
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m2 alapterületű, Bérbeadó által 19/252 tulajdoni hányada arányában használt tároló, továbbá az 

osztatlan közös tulajdonként nyilvántartott, 106 m2 alapterületű, Bérbeadó által 19/245 eszmei 

tulajdoni hányada arányában használt előtér (váróhelyiség, páciens és személyzeti mosdó stb.) 

bérleti díjának megosztása. 

3. Csákvár a feltételek biztosítása érdekében bérleti szerződést köt a fogorvosi rendelő 

tulajdonosokkal a rendelő és felszerelései félnapi használatára vonatkozóan.  Az erről szóló 

megállapodást Csákvár annak megkötését követően Vértesboglár részére bemutatja. Felek 

megállapodnak, hogy a rendelő bérleti szerződését Vértesboglár ellátottaira tekintettel is 

Csákvár köti meg a tulajdonosokkal, egyedüli szerződőként. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötésekor a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve által a csákvári I. számú körzet vonatkozásában 911 

fő vértesboglári, és 2.382 fő csákvári lakos van finanszírozva. Ennek alapján a bérleti díjból a 

Vértesboglárra eső rész 28%, ellátotti lakosságszám aránnyal számítva. Az arányszámnak 

megfelelő bérleti díj összeget Vértesboglár köteles jelen megállapodás alapján minden hónap 

10. napjáig számla ellenében Csákvár részére megtéríteni, a számlán feltüntetett 

bankszámlaszámra történő átutalással.  

5. A megállapodás a praxisjog jogosult fogorvos működése megkezdésének napjától érvényes, és 

határozatlan, a fogorvosi rendelő bérleti szerződésének hatályával megegyező időtartamra szól.  

6. Ezzel a megállapodással a felek között a 2013. december 3-án, a fogorvosi rendelő 

helyiségbérleti díjának az alapellátás helyettesítéssel történő megoldása érdekében kötött 

megosztásáról szóló szerződés hatályát veszti. 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: Csákvár, 2014.augisztus 18.   

 

................................................................................. ................................................................................. 

Sztányi István 

polgármester 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix 

polgármester 

Vértesboglár Község Önkormányzata 

képviseletében 

Csákvár Város Önkormányzata  

képviseletében 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A szerződés hatálybalépésével egy időben meg kell szüntetni az I. számú fogorvosi körzetnek dr. Bánki 

Erzsébet általi helyettesítését dr. Imrédi Szilvia működési engedélyének kezdő napjától. Ezt tartalmazza 

a határozati javaslat, melyben felkérjük a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala 

Népegészségügyi Intézetét, hogy az I. számú fogászati körzetben a fogászati alapellátás hatósági 

kijelöléssel történő ellátására vonatkozó határozatát szíveskedjék visszavonni, illetve dr. Bánki Erzsébet 

munkáját megköszönjük. Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

328/2014. (VIII. 18.) határozata 

Fogorvosi kijelölés megszüntetéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Móri Járási Intézete tisztifőorvosát, hogy Dr. Imrédi Szilvia 

fogorvos működési engedélyének hatályba lépésével egyidejűleg szíveskedjen a Csákvár I. számú 

fogorvosi körzetben a fogászati alapellátás hatósági kijelöléssel történő ellátására vonatkozó határozatát 

visszavonni. Dr. Bánki Erzsébet fogorvos munkáját a Képviselő-testület megköszöni.  

 

Határidő: új fogorvos működésének kezdő időpontja 

Felelős: jegyző 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A jelenleg betöltetlen csákvári I. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződését két alkalommal 

postán, egy alkalommal pedig elektronikusan is elküldtük Dr. Koós Csaba részére.  

Dr. Koós Csaba nehezményezte, hogy a rendkívüli ülésre csak néhány nappal előbb kapott meghívót. 

Jegyző asszony részletesen válaszolt a doktor úrnak, tájékoztatva őt arról, hogy várva várt válasza 

megérkezését követően haladéktalanul előkészítésre és összehívásra került az ülés a válasz mielőbbi 

megtárgyalása és a feladat-ellátási szerződés mielőbbi elfogadása – ezzel együtt az ő mielőbbi csákvári 

praxisba állása - érdekében, és mindenki hasonló időben tudta meg az ülés időpontját.  

Sajnos úgy tűnik, a doktor úr nem túl közreműködő, de ezen igyekszünk változtatni. Kértem tőle 

személyes találkozást is. Arra a szerződésre nem mondott eddig igent, melyre dr. Imrédi Szilvia, dr. 

Zsigmond László, és dr. Varga László is igent mondott.  

 

Bokodi Szabolcs képviselő:  

Javaslom, hogy hívjuk meg dr. Koós Csabát a következő rendes ülésünkre. 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

A szeptember végi munkaterv szerinti ülésre?  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Igen. Kérem, aki ezzel a kiegészítéssel egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

329/2014. (VIII. 18.) határozata 

A csákvári I. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csákvári I. számú háziorvosi körzet betöltésével 

kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. Felkéri a jegyzőt, hogy a szeptemberi rendes képviselő-

testületi ülésre Dr. Koós Csabát hívja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A gyermekorvosi rendeléssel kapcsolatban jelentem a Képviselő-testületnek, hogy július 31-én délután 

fél 3-kor adta ki a móri járási népegészségügyi intézet a működési engedélyt, és ezt követően a már 

előzetesen előkészített finanszírozási szerződést még azon a napon megkötötte az egészségpénztár, 

soron kívüli eljárás keretében. Ezzel 2014.augusztus 1-jével Csákváron elindulhatott 17 év 

magánrendelést követően az államilag finanszírozott, az igénybe vevők számára ingyenesen elérhető 

gyermekorvosi rendelés. Dr. Varga László a csákvári magánrendelését ezzel a nappal megszüntette. 

Egyelőre helyettesítésre keres Csákváron szakképzett asszisztenst. 

Az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Csákvári-Bodméri Hírmondó legutóbbi, 

augusztus elején megjelent számában részletes tájékoztatást adtam az egyes körzetek átalakításával 

kapcsolatos tudnivalókról. Ennek tartalmát a tisztifőorvos úrral előzetesen egyeztettem. Eszerint az I. 

körzet lett felnőtt körzet, és a gyermekkártyák ebből a körzetből a gyermekorvosi körzethez kerülnek. 

 A II. és III. körzet vegyes körzet marad, tehát elfogadhat gyermekkártyát, illetve a továbbiakban is 

megtarthatja az eddig ott lévő gyermek betegkártyákat. Az átjelentkezések rendben zajlanak, a 

hatóságoknak köszönjük a közreműködést.  

 

Csillag Tibor képviselő:  

Beindult a betegforgalom? 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Igen, de az első kérdés, amit kaptam, hogy mi van akkor, ha valaki a háziorvoshoz szeretné továbbra is 

vinni a gyermeket? Semmi. Van rá lehetőség, ami jó a helyben működő vegyes praxisú háziorvosoknak 

is. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, kérem a tájékoztató elfogadását. Aki egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

330/2014. (VIII. 18.) határozata 

Gyermekorvosi rendelés indulásával kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekorvosi rendelés indulásával kapcsolatos 

tájékoztatót tudomásul veszi. Megköszöni az Országos Egészségpénztár Közép-dunántúli Területi 

Hivatala Ártámogatási és Finanszírozási Osztálya és a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve Móri Járási Intézete soron kívüli engedélyezési és szerződéskötési eljárását. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat egy-egy kiadmányának elküldésével a 

két szerv felé köszönetét tolmácsolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Mészáros Tamás alpolgármester megérkezett az ülésre. A testület 6 fővel határozatképes.  

Bokodi Szabolcs képviselő távozik az ülésről, a testület 5 fővel határozatképes. 

 

5./ Floriana Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása és alapító okirat módosítása 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

A Csákvári Floriana Könyvtár vezetői  álláshelye 2014. augusztus 1. napjával megüresedett.  

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a értelmében a vezetői 

megbízatás legfeljebb 5 évre szól. Feltétele a közalkalmazott jogviszonyban történő alkalmazás, vagy a 

már meglévő közalkalmazotti jogviszony. 

A Könyvtár tevékenységi körének bővítésére is szükség van, tekintettel arra, hogy közművelődés 

tevékenységet is folytat.  

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII. 29.) NGM. rendelet szerint a „szakfeladatok” kifejezés „kormányzati funkciók” 

elnevezésre változik, és ezzel együtt ezeknek a kódszámoknak a módosítása is szükséges.  

A fentiek miatt a 2013. november 1. napján egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosítása is 

szükségessé válik. 

Javaslom, hogy a Könyvtár elnevezése a következők szerint változzon meg: „Floriana Könyvtár és 

Közösségi Tér”. Tevékenységi köre pedig egészüljön ki közművelődési tevékenységgel. 

 

Jankyné Kővári Csilla 

Az állás betöltésének feltétele a felsőfokú végzettség és közművelődési illetve könyvtárosi 

szakképesítés. Nem a könyvtárosinak kellene elöl lennie? Elsősorban könyvtárként üzemel az 

intézmény.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző 

Ez azt jelenti, hogy egy pedagógus, vagy bárki megpályázhatja, ha van megfelelő végzettsége.  

 

Jankyné Kővári Csilla 

Mit jelent ez a mondat, nekem nem egyértelmű. Mindkettő szükséges, vagy valamelyik? 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Mindkettő szükséges, mivel ez egy olyan intézmény, ahol mindkettő tevékenység működik.  

Javaslom, hogy a mondat szóljon úgy, hogy „Felsőfokú végzettség, továbbá közművelődési és 

könyvtárosi szakképesítés.” 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Egyetértek Jegyző asszony javaslatával, javaslom a könyvtár vezetői álláspályázat kiírását e szerint 

pontosítani.  

Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a Floriana Könyvtár Alapító okiratának 

módosításával, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

331/2014. (VIII. 18.) határozata 

Floriana Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Floriana Könyvtár Alapító Okiratának -  a 

fenntartó önkormányzat közigazgatási státuszában 2013. július 15-étől bekövetkezett változása miatt 

szükségessé vált -  módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 

I. 

 

A FLORIANA KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁT  

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

(X. számú módosítás) 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Floriana Könyvtár Alapító Okiratát 2014. 

szeptember 1-től az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. Az Alapító Okirat 3. pont második bekezdése helyébe az alábbi kerül: 

„Jelen Alapító Okiratot jóváhagyó határozat száma: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 331/2014. (VIII. 18.) határozata„ 

 

2. Az Alapító Okirat 4.;pontjának második bekezdésében, az 5.; 7.; 8.; 11.; pontjában szereplő 

„Csákvár Nagyközség” helyébe „Csákvár Város” megnevezés kerül. 

 

3. Az Alapító Okirat 14. pontjának második mondata helyébe a következő mondat kerül:  

 „A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében a költségvetési szerv Csákvár Város Képviselő-

testületének  az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. 

(IV.01.) rendeletében foglalt előírásoknak is köteles eleget tenni.” 

 

II. 

 

1. A Képviselő-testület a Floriana Könyvtár Alapító Okiratát az I. pontban foglalt módosítással e 

határozat 1. számú melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva a 

Polgármestert annak aláírására.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Floriana Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 

– a módosító okiratot, s az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot - a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetése érdekében küldje meg.  

         Felkéri továbbá, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat hiteles példányát a Fejér  

          Megyei Könyvtárnak, illetve a Floriana Könyvtár vezetőjének  küldje meg.  

 

Felelős:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

                   Tóth Jánosné jegyző 

Határidő: döntést követő 8 nap. 

1. számú melléklet 

 

Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 

Alapító Okirata 

a 2014. szeptember 1–i hatályú X. számú módosítással egységes szerkezetben 

 

1. A költségvetési szerv neve: Floriana Könyvtár  

 

2.   A költségvetési szerv székhelye:   8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. 
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2.1.    A Magyar Államkincstárnál    

          vezetett törzskönyvi száma:           365963 

 

2.2. Számlavezető pénzintézete: Buda Regionális Bank Zrt.  

 

2.3. Pénzintézeti számlaszáma: 58300031-1444500730 

 

2.4. Adóigazgatási száma: 15365965-1-07  

 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

       79/2004.(V.25.)  számú határozata 

 

 Jelen Alapító Okiratot jóváhagyó  

határozat száma:     Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 

      331/2014. (VIII. 18.) számú határozata 

 

4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye: 

 

A költségvetési szerv alapító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

A költségvetési  A költségvetési szerv fenntartója:              Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

5. A költségvetési szerv irányító – egyben felügyeleti - szerve:   

 

  Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

*6.  

 

7. A költségvetési szerv működési területe:         Csákvár  Város teljes közigazgatási területe 

    

8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. A feladatellátáshoz 

gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

tekintetében teljes jogkörű, önálló bankszámlával 

rendelkező helyi önkormányzati költségvetési 

szerv. 

 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Csákvár Város 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.  

 

9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében, valamint a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL tv-ben meghatározott települési – nyilvános 

- könyvtári feladatok ellátása 

 

*Az Alapító Okirat 6. pontját hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 2. pontja. 

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:     

  

 10.1. TEÁOR ’08 alapján:  9101’08   Könyvtári, levéltári tevékenység 

   

 10.2. Szakágazati besorolása: 910100     Könyvtári, levéltári tevékenység 

   

*10.3. hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 4. pontja 
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            10.4.  Kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei 2014. január 1-től 

 
Megnevezés Kormányzati funkció  

száma 

10.4.1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 083030 

10.4.2. Film-, video-, televízióműsor-gyártás 083030 

10.4.3. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 083050 

10.4.4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042    

10.4.5 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082043    

10.4.6. Könyvtári szolgáltatások 082044 

10.4.7. Közművelődési tevékenység 082091 

**10.5. hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 6. pontja. 

 

11.     A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető, akit nyilvános pályázat alapján 

meghatározott    

          időtartamra Csákvár  Város Önkormányzata Képviselő-testülete bíz meg, s gyakorolja 

tekintetében –            

           a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben foglalt rendelkezések szerint – a 

munkáltatói  

           jogokat. 

           Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Város Polgármestere. 

 Az Intézményt az intézményvezető képviseli. 

 

12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás 

rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 

 

13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet 

használati jog illeti meg:  

 

13.1. A csákvári  1976. hrsz-ú, 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. sz. alatt fekvő ingatlan, valamint 

benne lévő teljes felszerelés, berendezés és ingóságok. 

 

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

 A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a települési 

könyvtári feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti 

meg azokat. 

          A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében  a költségvetési szerv Csákvár Város Képviselő-        

          testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, 6/2012.  

         (IV. 01.) rendeletében foglalt előírásoknak is köteles eleget tenni. 

 

 

 15. A Floriana Könyvtár vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

A Nagyközségi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratát a Képviselő-testület a 

79/2004.(V.25.) számú határozatával fogadta el, s a 35/2005.(IV.19.), a 86/2005. (VIII.16.), a 11/2008. 

(I.29.), a 68/2009.(IV.28.), a 129/2009.(VII.28.), a 152/2009.(IX.15.), a 100/2011.(III.31.), az 

55/2012.(II.27.), valamint a 277/2013. (X.29.)  számú határozatával módosította, s ezen 331/2014. (VIII. 

18.) határozattal elfogadott X. számú módosítással foglalta egységes szerkezetbe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Javaslom a Floriana Könyvtár vezetői álláshelyére történő pályázat kiírásáról szóló határozati javaslat 

szövegében pontosítani a következő mondatot az alábbiak szerint: ” Pályázati feltételek: Felsőfokú 

végzettség, továbbá közművelődési és könyvtárosi szakképesítés” 

Kérem, aki a pontosítást követően egyetért a pályázati kiírás szövegének elfogadásával, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

332/2014. (VIII. 18.) határozata 

Könyvtár vezetői álláshelyére történő pályázat kiírásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 1. napjától megüresedő 

Csákvári Floriana Könyvtár vezetői álláshelyére pályázatot ír ki a következők szerint: 

 

„Csákvár Város Önkormányzata 

 

A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 

 

könyvtár- és közművelődési vezető 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. október 1.- 2019. szeptember 30-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: 

Floriana Könyvtár (Csákvár Széchenyi u. 8.) 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. 

Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény 

működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály vagy kollektív szerződés 

(közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. 

Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának 

ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés 

időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. A könyvtár- és közművelődési 

feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem 

megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény III. része, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendelkezéséről szóló 150/1992. kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú végzettség, továbbá közművelődési és könyvtárosi szakképesítés, 

 Az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 

gyakorlat, 
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 Irányító és elemző készség, 

 Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, 

 Kiváló konfliktuskezelő képesség, 

 Precizitás, rugalmasság 

 Felhasználói szintű számítógép-ismeret, 

 Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Pályázati kérelem, részletes szakmai önéletrajz, 

 Munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása, 

 Vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, 

  A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések 

ismertetése 

 A végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata 

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak 

igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 

közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány 

hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata, 

 továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 

2014. szeptember 15-ig beérkezőleg 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton Csákvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8083 Csákvár 

Szabadság tér 9.).  Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: könyvtár- és 

közművelődési vezető. 

 Elektronikus úton Katonáné dr. Venguszt Beatrix részére polgarmester@csakvar.hu 

e-mail címen keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázók a pályázat 

eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2014. szeptember 30.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.csakvar.hu 

 www.kozigallas.gov.hu 

 

Csákvár, 2014. augusztus 18.      Katonáné dr. Venguszt Beatrix 

   polgármester 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6./ ÁROP 1.A.5-2013 pályázat keretében elkészült tanulmányok elfogadásáról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A tavalyi év egyik pályázati sikere volt, hogy Csákvár Önkormányzata elnyerte az ÁROP 1.A.5-2013. 

pályázatot, amelynek egyik célja lakossági kutatás, illetve működési hatékonyság vizsgálat volt. 

A közbeszerzési ajánlattételt a Controll Holding Tanácsadó Zrt. nyerte meg. A cég munkatársaival 

folyamatos kapcsolatban állunk, több alkalommal került sor szűkebb-tágabb körben workshop 

szervezésére, illetve a tanulmányok elkészítéséhez önkormányzatunk részéről adatok, információk 

szolgáltatására (számviteli adatok, szerződések, képviselő-testületi határozatok stb.) 

Az elkészült tanulmányokat előterjesztésemhez mellékeltem, kérem eredményeik megvitatását és az 

elkészült tanulmányok teljesítésként történő elfogadását.  

mailto:polgarmester@csakvar.hu
http://www.csakvar.hu/
http://www.kozigallas.gov.hu/
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Javaslom, hogy mivel a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülése a mai napon nem volt határozatképes, kérjük 

fel a bizottság elnökét, hogy tűzze napirendjére a tanulmányok megvitatását.  

Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a megvalósító cég munkájának 

megköszönésével az elkészült tanulmányok elfogadásával, illetve azzal, hogy a testület felkéri a 

Pénzügyi és Jogi Bizottságot, hogy tűzze napirendjére a tanulmányok megvitatását, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

333/2014. (VIII.18.) határozata 

ÁROP 1.A.5-2013. pályázat keretében elkészült tanulmányok elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP 1.A.5-2013. pályázat megvalósítása 

keretében a 3., a 4. és a 9/1. számú célterület Controll Holding Tanácsadó Zrt. által elkészített tanulmányát 

teljesítésként elfogadja, a megvalósító cég munkáját megköszöni. A Képviselő-testületi felkéri a Pénzügyi 

és Jogi Bizottságot, hogy a következő ülésén tűzze napirendre a tanulmányok tartalmi megvitatását, és az 

ebből levont következtetéseket, intézkedési javaslatokat terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

 

7./ Levegő tisztító berendezésre vonatkozó ajánlat az óvodák részére 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Csapné Tóth Katalin Zepter márkaképviselő ajánlatot nyújtott be egy általuk forgalmazott levegőtisztító 

berendezésre vonatkozóan, melyet a kezdődő óvodai-bölcsődei időszakra tekintettel ajánl a testületi 

tagok figyelmébe. 

A készülék közvetlen termékértékesítő által beszerezve darabonként 249.900 Ft-ba kerül. Mivel 2 

óvodai kiscsoportot és egy bölcsődei csoportot működtet az önkormányzat, összesen 3 készülékre lenne 

szükség, amely bruttó 750.000 Ft kiadást jelent.  

A költségvetésben nem volt ilyen készülékre keret tervezve, és átcsoportosítható forrást sem leltünk fel. 

Erről tájékoztattam az ajánlattevőt is. Sajnálom, hogy nem tudunk élni ezzel a lehetőséggel forráshiány 

miatt.  

Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, mely szerint a Képviselő-testület forráshiány 

miatt nem kíván a 2014. évben az óvodai és bölcsődei csoportokba levegőtisztító berendezést vásárolni, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

334/2014. (VIII.18.) határozata 

Levegő tisztító berendezésre vonatkozó ajánlatról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.évben forráshiány miatt nem kíván az óvodai és 

bölcsődei csoportokban levegő tisztító berendezést vásárolni. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat kiadmányának egy példányával Csapné Tóth Katalin ajánlattevőt 

a döntésről értesítse. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kraft Tibor a Fejérvíz Zrt. Móri üzemmérnökségének vezetője megérkezett az ülésre. Csillag Tibor 

képviselő, a Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatta, hogy a Vagyonkezeléses víziközművek 

2015-2029 évi Gördülő Fejlesztési Terve ivóvízre, illetve a Vagyonkezeléses víziközművek 2015-2029 

évi Gördülő Fejlesztési Terve szennyvízre című előterjesztések megtárgyalására a Településfejlesztési 

Bizottság 2014. augusztus 25-én rendkívüli nyilvános ülésén kerüljön sor.  

Kraft Tibor távozik az ülésről.  
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8./ Fejér Megyei Tűzoltóversenyhez támogatás kérés 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség Csákváron szeretné megrendezni a 2014. évi Fejér Megyei 

Tűzoltóversenyt az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételével a Csákvári Pihenőparkban, 2014. 

szeptember 27-én. A rendezvény megtartásához a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban lévő 

infrastruktúra − mobil WC konténer, tüzivíz csap, hangosításhoz elektromos energia – használatának 

önkormányzati költségvetés terhére történő biztosítását kérték. 

A tűzoltóverseny megszervezéséhez és lebonyolításához a helyi egyesület az önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás alapján 50.000 Ft támogatást szeretne lehívni. Javaslom a kérelem 

támogatását. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával, a Fejér Megyei Tűzoltóverseny csákvári szervezésének támogatásával, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

335/2014. (VIII. 18.) határozata 

Fejér Megyei Tűzoltóverseny csákvári szervezésének támogatásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2014.szeptember 27-i Fejér Megyei 

Tűzoltóverseny megrendezését a lebonyolításhoz szükséges infrastruktúra biztosításával, és a Csákvári 

Tűzoltó Egyesülettel kötött, hatályos megállapodásban meghatározott támogatási keretösszeg terhére 

50.000 Ft támogatás folyósításával.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

 

9./ Egyebek 

 

Jankyné Kővári Csilla képviselő:  

Szeretném kérdezni, hogy a Pásztorház épületében indíthatunk-e két első osztályt szeptembertől. Van 

fejlemény ez ügyben? 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Egyeztettem az országgyűlési képviselő úrral a kormányzati segítség kéréssel kapcsolatban, aki úgy 

nyilatkozott, hogy összeszedi az anyagot és válaszol. Kérdeztem, hogy eljuttatta-e levelünket, de erre nem 

kaptam egyértelmű választ. Ha megérkezik a válasz, illetve a segítség, az összeget meghatározott időn belül 

fel kell használni. Ez nem okoz gondot? Szorgalmi időszak alatt átvihetők más terembe a gyerekek, ha 

szükség lesz az épületre? A hivatal dolgozói készen állnak a felújításra.  

 

Jankyné Kővári Csilla képviselő:  

Ha van rá lehetőség, szeretnénk élni vele. Mivel ott nem hivatalosan működik csoport, átlehet vinni a 

gyerekeket év közben is máshova, ha szükséges.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

Most a nyilvános ülés felfüggesztem és megnyitom a zárt ülés.  

 

A zárt ülést követően folytatódik a nyilvános ülés.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

A zárt ülés után nyilvános ülést ismét megnyitom. A pályázatíró SKC Consulting Kft. a beadásra kerülő 

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című napirendhez elküldte a pályázat által megszabott formában 

elfogadandó határozatot. A tartalma már ismert, kérem, aki egyetért, szíveskedjen kézfeltartással jelezni.  
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A Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

339/2014. (VIII. 18.) határozata 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” pályázatról 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című, 

Megújuló energiaforrások létesítése- építési beruházás beszerzés tárgyban kiírt pályázat benyújtásához 

kiválasztotta a megvalósításhoz szükséges 

 

- az auditálás feladataira a MEDI-COLOR Bt.-t (székhely: 8600 Siófok, Kiss János altábornagy utca 5.)  

nettó 270.000,- Ft összegért (bruttó: 342.900,- Ft) 

- a projektmenedzsment, műszaki ellenőrzési és tájékoztatási tevékenység feladatra az SKC-Consuling 

Kft.-t (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) nettó 610.000,- Ft összegért (bruttó: 774.700,-Ft) 

- megújuló energiaforrások létesítésével (építési beruházás, beszerzés) az ALBA Napelem Kft-t (8000 

Székesfehérvár Raktár u. 2.) nettó 27.169.750,- Ft összegért. (bruttó: 34.505.583,- Ft) 

- közbeszerzési eljárást lebonyolítására Berta Ferencet, nettó: 320.000,- Ft-ért (bruttó: 320.000,- Ft). 

a fenti költségekhez tartozik még a közbeszerzési eljárás közzétételi díja: nettó: 80.000,- Ft (bruttó: 

80.000,- Ft)  

A pályázat adatai:   

1. A pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címei: 

- Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi  Általános Iskola: 8083 Csákvár, Szabadság 

tér 8.  

- Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.  

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 

8083 Csákvár, Szabadság tér 8. Hrsz.: 3. 

8083 Csákvár, Szabadság tér 9. Hrsz.: 1983/1. 

3. A projekt megnevezése: Napelemes rendszer telepítése Csákvár Város Önkormányzatánál 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/N 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: nettó 28.449.750 Ft, bruttó 36.023.183 Ft. 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható költsége): nettó 28.449.750,- Ft, bruttó 36.023.183,- Ft. 

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: 0 Ft 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: nettó 28.449.750,- Ft, bruttó 

36.023.183,- Ft. 

9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott 

támogatás2 elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében 

elkülöníti. 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére. 

Felelős:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix, polgármester 

Határidő: 2014. augusztus 21. 

 

Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 17 óra 45 

perckor berekesztette. 

 

- k.m.f. - 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  

polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

       Setét Vilmos         Jankyné Kővári Csilla  

jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 


