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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 29-én megtartott
nyilvános üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében.
Jelen vannak:

Meghívottak:

Jegyzőkönyvvezető:

Illés Szabolcs
Knausz Imre
Zolnai Sándor
Fehér Imre
Mészáros Tamás
Csutáné dr. Hámori Anikó
Katonáné dr. Venguszt Beatrix
dr. Szeredi Péter
dr. Rankl Erzsébet
Tóth Jánosné
Pohlmüllner Tamás
dr. Verhóczki Zita
Magyar Diána

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
címzetes főjegyző
aljegyző
önkormányzati és társulási irodavez.
igazgatási előadó

Illés Szabolcs polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket és a tévénézőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő
képviselőből 9 fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz a 21. napirendi pont „A Vértes
Múzeum Baráti Köre Egyesület Csákvár Emlékházzal összefüggő elképzelései” napirendről történő
levételére a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata szerint.
Mészáros Tamás képviselő:
Szűkszavú, és jogszabályi hivatkozással indokolja a bizottsági javaslatokat összesítő anyag a napirendi pont
levételét. Mi tiltja, hogy egy javaslattal foglalkozzunk? Az Egyesület egy csomagot tett le, mi pedig csak úgy
indoklás nélkül levesszük a napirendről. Ez számomra nem elfogadható.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság ülésén itt volt Bokodi István, a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület
elnöke. Átbeszéltük a javaslatokat, és az a jogszabály, amire a bizottsági összesítő hivatkozik a HÉSZ. A
Helyi Építési Szabályzat szerint nem valósítható meg a nyitott szín, melyet az Egyesület tervezett. A hivatal
műszaki ügyintézője, Pető Tamás és a bizottság tervező tagja, Jankus Balázs is elmondta, hogy a jelenlegi
szabályozás szerint nincs lehetőség a szín megépítésére. A római kori leletek bemutatására sincs lehetőség,
hiszen a székesfehérvári múzeum munkatársa elmondta, hogy lehetetlen olyan teret kialakítani, ahova ezeket
a leleteket el lehet helyezni. Elnök úr elmondta, hogy ők a teljesség igénye nélkül, interaktív formában
gondolták a leletek bemutatását.
Az „Ébner ház” helyi védelem alatt áll, körültekintően kell bontani. Várjunk a LEADER pályázatokra, hátha
rendbe tudjuk tenni az épületet. Szeretnénk pályázni az épület felújítására. Az előterjesztés napirendről
történő levétele inkább elnapolás. Várjuk meg a pályázatokat, és próbáljuk meg tartalommal megölteni az
épületet.
Mészáros Tamás képviselő:
Így már érthető. A megfogalmazás azonban nem szerencsés. Természetesen fontosnak tartom, hogy tovább
folyjanak a tárgyalások, és keressük a lehetőséget az épület hasznosítására, illetve ragaszkodjon az
önkormányzat a római kiállításhoz is. Fontos, hogy Csákváron kerüljön kiállításra az az anyag, melyet a
Szent István Király Múzeum raktára takar már huszon éve.
Illés Szabolcs polgármester:
Megerősíteni tudom csak Zolnai képviselő úr szavait. A múlt hét végén tartott előadást Nádorfi Gabriella, és
kérdésemre elmondta, hogy amennyiben értékelhető kiállítást szeretnénk a római kori leletanyag egy
részéről, ahhoz a jelenlegi múzeum területe is kevésnek bizonyulna. Komoly biztonsági követelményeket
kérnek, amiket jelen pillanatban az anyagi forrásokat figyelembe véve nem tudunk biztosítani. Egy külön
ingatlant kellene biztosítani az anyag bemutatásához, mert a múzeum jelenlegi épülete is kevés ehhez.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Ez a LEADER pályázatoktól függ. Elhangzott a bizottsági üléseken a turisztikai információs központ
kialakítása is. Ez korábban is felvetődött, hogy a már elkészített irodahelyiség is elegendő lenne az
információs központnak. Lehet olyan időpontot találni előzetesen, amikor ezt az előterjesztés újra
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tárgyalhatnánk. A polgármester úr vagy a Településfejlesztési Bizottság elnöke tud esetleg egy időpontot
mondani? Nem kifejezetten ezt a csomagot, hanem az elképzeléseket.
Illés Szabolcs polgármester:
Jövő év elején, mikor a LEADER csomagok megtárgyalásra kerülnek. A csomagban, ha benne marad, akkor
kerülhet újra tárgyalásra.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
A Munkatervbe vegyük majd fel, hogy visszatérünk rá. Ne felejtsük el.
Zolnai Sándor képviselő:
Mindenképpen kezdeményeztük és fogjuk is képviselni, hogy minél szélesebb körű szakember gárda nézze
meg az épületet és javasoljon megoldást.
Illés Szabolcs polgármester:
Javaslom, hogy a 21. napirendi pontot vegyük le napirendről azzal, hogy a jövő évi munkaterv készítésekor
térjünk vissza a tárgyalás időpontjának megjelölésére. Kérem, aki ezzel a módosítással el tudja fogadni a
napirendet, kézfeltartással jelezze.
Javaslatot teszek jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Rankl Erzsébet és Zolnai Sándor képviselők személyében.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
288/2015. (IX. 29.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Rankl
Erzsébet és Zolnai Sándor képviselőket megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról,
továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról és költségvetéssel
kapcsolatos jogszabályváltozásokról
3./ Az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 3/2014. (III. 07.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
4./ Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2011. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
5./ A Tersztyászky Ödön Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten közhasznú
Nonprofit Kft. 2014. évi működésének vizsgálata tárgyú Belső Ellenőri Jelentés megtárgyalása
6./ dr. Imrédi Szilvia fogorvos felmondásából eredő feladatok
7./ Tájékoztató helyi adórendelet-alkotási lehetőségekről
8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz
9./ Karácsonyi adománygyűjtő akció megszervezése
10./ Beszámoló az önkormányzati társulások (CSÖT, VTKÖT, Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás) működéséről
11./ Döntés a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról és működtetéséről szóló Megállapodás
II. számú módosításáról
12./ Döntés a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
13./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
14./ Egészségmegőrző védőoldások támogatása
15./ Csákvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalkotása
16./ Tájékoztató önkormányzati ingatlanok csatorna rákötése
17./ Tulajdonosi hozzájárulás a napközi-konyha étterem ablakcseréjéhez
18./ A katolikus egyház kérelme a temető-fenntartási szerződés tervezetének módosítására vonatkozóan
19./ A település közlekedési tábláinak állapota
20./ Döntés utcanyitásról a Felső-Haraszt utca folytatásában
22./ Kerítés létesítése a régi iskola udvarán lévő bérlakások leválasztása érdekében
23./ Aktuális ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett
munkáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Augusztus 11-én megbeszélést folytattam dr. Deres Éva leendő fogorvossal, aki a Humán Erőforrások
Bizottsága ülésén is részt vett.
Augusztus 14. részt vettem a Pax Patika avató ünnepségén, valamint a Zetelaki néptánccsoport műsorán
Augusztus 16. részt vettem a református egyház Szent István napi megemlékezésén
Augusztus 17. civil kerekasztal megbeszélés az augusztus 20-ai rendezvénnyel kapcsolatban
Augusztus 19. rendkívüli bizottsági és testületi ülés a rendelő átépítésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárásban nyertes pályázó kiválasztásával kapcsolatban
Augusztus 20. Szt. István napi önkormányzati ünnepség
Augusztus 22. Fogadtam a Magyar Zarándok Út Szövetség elnökét és a szövetség képviselőit, akik
zarándokút próbabejárásán vettek részt
Augusztus 27-30. testvérvárosi látogatáson vettünk részt a képviselő-testület tagjaival és külsős bizottsági
tagokkal Pyrbaumban, ahol átadásra került Konrád Heck úr részére a Csákvár Tiszteletbeli Polgára díj. Részt
vettünk a helyi horgászklub által szervezett rendezvényen. Előzetes tárgyalások kezdődtek a pyrbaumi és a
Csákvári horgászegyesület partnerkapcsolatának kialakításával kapcsolatban. Ha létrejön, akkor egy újabb
ponton tud a két település a már meglévő kapcsolatokon kívül is egymáshoz kapcsolódni. A pyrbaumi
képviselő-testület október 1-5. között Csákváron tartózkodik, melynek keretében október 1-jén egy közös
vacsorán fogunk részt venni.
Augusztus 31. részt vettem az általános iskola tanévnyitó ünnepségén
Szeptember 1. Megkezdődött a rendelő felújítása. A munkálatok két ütemben zajlanak. Az első ütem,
melynek befejezése a héten megtörténik, az épület hátsó részét érinti. Ebben kap helyet az új fogorvosi
rendelő, új vizesblokkok, személyzeti öltöző, gyermekorvosi váró és rendelő, valamint a tanácsadó és szintén
egy új vizesblokk. A második ütemben az épület első fele lesz felújítva. Itt a rendelőhelyiségek átalakítása és
felújítása fog megtörténni, valamint az egész épület akadálymentesítve lesz. A rendelések, tanácsadások a
felújítások alatt a megszokott rendben zajlanak. A felújítással járó esetleges kellemetlenségekért elnézést
kérünk. Az épület felújításának befejezése és a műszaki átadás várhatóan október 31-ig megtörténik.
Szeptember 2. A hivatal munkatársával és a Településfejlesztési bizottság elnökével, valamint a csapadékvíz
elvezetést kivitelező Strabag képviselőjével bejártuk azokat a területeket, ahol javítási munkálatok
elvégzésére lesz szükség.
Szeptember 11. részt vettem a Vértesi Erdő Zrt. szervezésében Csákberényben a Merán Fülöp Vadászati
Múzeumban tartott rendezvényen.
Szeptember 12. Csákvár város volt a díszvendég a Csákberényi bornapon. A képviselő-testület tagjai a
főzőversenyen is részt vettek.
Szeptember 14. Civil kerekasztal megbeszélés, az augusztus 20-ai rendezvény kiértékelése
Szeptember 15. Területbejáráson vettem részt a Településfejlesztési bizottság elnökével és a kivitelező
képviselőjével a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatban. Várható újabb kamerák felszerelése, a
Rákóczi utca - Kossuth L. utca kereszteződésében, a Mikes utca - Dózsa Gy. utca kereszteződésében,
valamint a „régi iskola” és a hivatal udvarán vagyonvédelmi célból.
Ismét sikeres pályázatról tudok beszámolni. Az NKA-nál beadott pályázatunk nyert. 3,6 millió forintot nyert
a város, melyből a Múzeum Kossuth utcai épületének a tetőhéjazata fog megújulni, ezzel teljessé válik az
épület felújítása, valamit a Fazekas Emlékház nádteteje kap új nádborítást.
Szeptember 16. A Magyar Telekom képviselőivel egyeztettem a Telekom által kiépítendő optikai hálózattal
kapcsolatban. Jelezték, hogy munkatársaik hamarosan megkezdik a munkát és igényfelmérést is végeznek a
lakosság körében. A részletekről a város honlapján és a Hírmondóban is tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Szeptember 18. Részt vettem Szekeres Károly festmény kiállításának a megnyitóján.
Szeptember 19. Részt vettem a Magyar Kulturális Örökség napi programokon a városban.
Szeptember 22. Csapadékvíz elvezető rendszer tervezői egyeztetés
Szeptember 26. A képviselő-testület tagjaival részt vettünk a hagyományos Mihály napi rendezvényen
Szeptember 29. CSÖT ülés, VTKÖT pénzügyi bizottsági ülés a GVOP szélessávú internethálózat
értékesítésére beérkezett pályázatok bontása
Pályázati pénzből kiépítésre került az iskola és a hivatal tetején a napelemes rendszer.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Kérdezni szeretnék a lejárt határidejű határozatokról. Ebben az előterjesztésben néhány javítás már
megtörtént az eredetileg kiküldött anyaghoz képest. Egy dolog azonban bizonytalanul van megfogalmazva.
A Gondozási Központ és Idősek Otthona fenntartói joga átadásának tudomásulvételéről. Nem a fenntartói
jog átadását kezdeményeztük, hanem a szolgáltatási szerződés megkötését. A feladatot a Katolikus
Szeretetszolgálattal kívánjuk ellátatni.
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Illés Szabolcs polgármester:
A feladatot adjuk át.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Megszűntetünk egy intézményt és a Katolikus Szeretetszolgálat ellátja a feladatot a településen. Először
nekünk meg kell szűntetni.
Mészáros Tamás képviselő:
Az intézmény nem szűnik meg, átadásra kerülnek a fenntartói jogok is. A működési engedély az új fenntartó
nevére kerül, jogutódként veszi át. Nem kell nulláról indítani az intézményt.
Fehér Imre képviselő:
Intézményvezető úr is beszámolt arról, hogy minden maradna a régiben.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Annyi a pontosítás, hogy szándéknyilatkozat. Talán ez lenne a határozat megnevezésében a kifejezés. A
határozat tartalmában benne van a szándéknyilatkozat, a címben valóban nem szerepel ilyen formában.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Én továbbra is vitatom a fenntartói jog átadása tételt. A működtetés átadásáról volt szó, tekintettel arra, hogy
a hivatal pontos levelet írt az EMMI-nek, majd amikor arra válasz érkezik, akkor visszakerül a testület elé a
kérdés rendezése.
Illés Szabolcs polgármester:
A fenntartói jog átadásának tudomásulvételéről szól a határozat.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Ez így nem pontos. Továbbra is azt mondom. Ezt majd ismételten el fogom mondani, ha visszakerül a téma.
Az augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatban polgármester úr elmondta, hogy megtörtént, az értékelés is
megvolt, a Hírmondó is beszámolt róla. Egy dolgot azonban szóvá kell tennem: a beszéd, melyet Eperjes
Károly mondott, véleményem szerint még történészként is eléggé sajátos felfogásban idézte a történelmi
elemeket és von párhuzamot a mai dolgokkal. A másik kérdés, mikor azt mondta, hogy „Kedves Elvtársak és
Elvtársnők”, de ez sajátos fordulat. Azt javaslom, hogy a jövőre nézve lehetőség szerint olyan politikai
személyiséget kérjen fel polgármester úr az ünnepi beszéd megtartására, aki az adott témakörnek szakértője,
jó ismerője. Ő egy kiváló színész, értékelem a munkáját, megérdemelte a Kossuth díjat és egyéb
kitüntetéseket, de ez a beszéd méltatlan volt az ő színészi színvonalához is, és az ünnephez is.
Illés Szabolcs polgármester:
Az „Elvtársak és Elvtársnők” mellett elhangzott a „Polgártársak és Polgártársnők” is, hogy pontosan
idézzünk. Az ünnepi szónok a saját interpretálásában úgy fogalmaz, ahogy szeretne. A tényeket mondta el,
nem ferdített semmit. Az, hogy milyen stílusban adta elő, az hozzá tartozik az ő személyiségéhez. Lehet
szeretni és nem szeretni, de tényeket mondott el, valótlanságot nem állított.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
A polgármester tájékoztassa a lakosságot, hogy támogató levelet kapott a Gondozási Központ és Idősek
Otthona átadása.
Illés Szabolcs polgármester:
Igen. A héten érkezett meg a levél, melyben az Emberi Erőforrások Minisztériumából Czibere Kátoly
támogatásáról biztosított.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága nem hozott döntéseket, amiről be tudnék számolni, a következő ülésen
adok számot az elmúlt hét történéseiről.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
289/2015. (IX. 29.) határozata
a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról és
költségvetéssel kapcsolatos jogszabályváltozásokról
Illés Szabolcs polgármester:
Kötelezettségről volt szó korábban, bár a módosított Áht. már nem írja elő a polgármester kötelezettségét,
hogy féléves beszámolóban tájékoztassa a testületet, de az előterjesztésben szerepel az önkormányzat I.
félévi költségvetésére vonatkozó beszámoló. Az előterjesztést a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a testületnek a beszámoló elfogadását. Mind a bevétel, mind a kiadás
50 %-on áll.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Két dolgot kérdeztem a hivataltól a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén, ami korábbi elhatározása a
testületnek. Sikerült kideríteni az óvodában és a bölcsődében, az iskolában dolgozók kiegészítésével
kapcsolatban a tudnivalókat, amit a KLIK ad?
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Foglalkoztunk vele, megvizsgáltuk a körülményeket, ami felmerült.
Illés Szabolcs polgármester:
A képviselő úr által már az előző ülésen is felvetett személyek köre nem volt pontos. A kormányrendelet a
tervezet szerint pontosan meghatározta azok körét, akik ezt a kiegészítő bértámogatást megkapják. A nevelő
oktató munkát segítők, így ez az iskola titkárokra és pedagógiai asszisztensekre vonatozik. A határozattervezet nem tér ki a technikai dolgozókra, kizárólag a nevelő munkát segítő alkalmazottakra vonatkozna ez.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A sajtóban széles körben tárgyalták, hogy szeptember 1-től bevezetésre kerül.
Illés Szabolcs polgármester:
A szeptember 1-i sajtótermékekben egyben sem szerepelt, az biztos.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Utána fogok én is járni a dolgoknak és meg fogom kérdezni. Visszahozom a következő ülésre, mert vannak,
akik a csákvári gyerekeket gondozzák, és nem szeretném, ha különbségtétel lenne a KLIK-es dolgozók és az
önkormányzat által foglalkoztatottak juttatásában. A bértáblázat szerint lehet, de az egyéb juttatásokban ne
legyen különbség.
Illés Szabolcs polgármester:
Nem gondolom, ha ez bevezetésre kerül, különbségtételre kerülne sor, ha a kormányrendelet szerint nevelő
oktató munkát segítőkről van szó. Képviselő úr azt mondta, ugyanazt kapják meg. Nem hiszem, hogy ki
lehetne szélesíteni a kört, vagy módosítani kell.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
290/2015. (IX. 29.) határozata
az önkormányzat és intézményei 2015. évi I. félévi költségvetésének alakulásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az önkormányzat és intézményei 2015.
évi I. félévi költségvetéséről szóló beszámolóját, melyet elfogad.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 3/2014. (III. 07.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Illés Szabolcs polgármester:
A Képviselő-testület augusztus 19-én rendkívüli ülésen tárgyalta Szabóné Rácz Andrea azon kérését,
melyben kérte, hogy az általa készített és forgalmazott termékeken használhassa a város címerét. A
napirenddel kapcsolatban a testület felkérte a hivatalt a rendelet-módosítás előkészítésére, de a változtatási
igények átdolgozására lesz szükség. A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy azon személyek, akik az
önkormányzat jelképeit kiskereskedelmi forgalomban szeretnék használni, évi egyszeri 20.000,- Ft
hozzájárulást fizessenek meg, amit természetben is lehetőség van leróni, reprezentációs célra alkalmas
termékek átadásával.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a testületnek a 20.000,- Ft évenkénti egyszeri díj megfizetését, ha
kereskedelmi forgalomba kerül a termék.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Javaslatot tettem a bizottsági ülésen, hogy átalány helyett az adott termék értékének többszörösét határozzuk
meg, és ne fix összegben kérjük a díjat. Nem biztos, hogy egyenértékű az aranymedál és a képeslap.
Nagyságrendi a különbség. A bizottság azt javasolta, hogy maradjon az egyszerűbb kezelés kedvéért az évi
egyszeri 20.000,- Ft. Meglátjuk, hogyan válik be ez a jövőben a felhasználók szempontjából. Támogatom.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról szóló 3/2014. (III. 07.)
önkormányzati rendelet módosításának irányairól szóló határozat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
291/2015. (IX. 29.) határozata
az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 3/2014. (III. 07.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatának irányairól
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintette az önkormányzat jelképeiről és
használatuk rendjéről szóló jelenleg hatályos 3/2014. (III. 07.) önkormányzati rendeletét és – a bizottsági
véleményekre tekintettel – úgy határozott, hogy a rendelet alábbi módosításainak előkészítését kéri a
hivataltól:
 amennyiben kereskedelmi forgalomba kerülő termékről van szó, amelyből használónak bevétele
származik – a címerhasználat díja: 20.000 Ft/év.
 a címerhasználat díjának megfizetése természetben, reprezentációs célra felhasználható termékek
felajánlásával is történhet.
Felelős:
Határidő

jegyző
azonnal
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4./ Az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2011. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Illés Szabolcs polgármester:
Szintén az augusztusi ülésen merült fel, hogy jelenleg a testület „Csákvárért Díjat” és „Csákvárért Oklevelet”
is adományoz. Javaslat érkezett arra, hogy a „Csákvárért Oklevél” kerüljön kivezetésre, helyette a
„Csákvárért Díj” maradjon meg, melynek átadására a március 15-i ünnepségen kerüljön sor.
Mészáros Tamás képviselő:
Az augusztus 20-i kitüntetések tárgyalása kapcsán a bizottsági ülésen szembesültünk ezzel, zavart is okozott
a díjak sokasága. Ez a javaslat született a Humán Erőforrások Bizottsága ülésen is, így mindhárom állami
ünnepünkön kerülnének kiosztásra kitüntetések. De zavar mutatkozik az elnevezésben és a két díj
meghatározásában is sok az azonosság. A bizottság javasolja a két kitüntetés összevonását azzal, hogy a
„Csákvárért Díj” március 15-én kerüljön átadásra, összesen legfeljebb két magánszemély és csoport részére.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság is azt javasolja, hogy kerüljön összevonásra, és egy alkalommal „Csákvárért
díj” kerüljön átadásra.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság szintén javasolja a testületnek az összevonást. A bizottság kitért az október 23án átadandó „Csákvár közszolgálatáért” és „Csákvár biztonságáért” emlékplakett esetében arra, hogy 2015
évben a javallattételi határidő október 10. legyen, és a „Csákvár biztonságáért” emlékplakett magánszemély
és szervezet részére is adományozható legyen.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért az elhangzottak szerint az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról,
adományozásuk rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotja:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló
13/2013. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Illés Szabolcs polgármester:
Ügyrendi javaslatom lenne. Megérkezett Farkas-Bozsik Gábor a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
képviselője, aki a beszámolót szóban kiegészíti. Köszöntöm Önt! Javaslom az aktuális ügyek közt szereplő
„Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló” című 22.
napirendi pont 5. napirendi pontként történő megtárgyalását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
292/2015. (IX 29.) határozata
napirend áthelyezéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az „Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évben
végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló” című 22. napirendi pontot a meghívott vendég
megérkezésére tekintettel 5. napirendi pontként tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolta a testületnek a 2014. évi beszámoló elfogadását. dr. Szeredi Péter
képviselő társunk javasolta, hogy hívjuk meg a Fejér Megyei Katasztrófavédelem képviselőjét a
beszámolóval kapcsolatban.
Farkas Bozsik Gábor
A beszámolót Benke Dávid Dénes készítette el. Ebben az időszakban számos ülésen képviselteti magát a
szervezet. Mindketten más-más helyszínen vagyunk jelen, azért vagyok én itt, hiszen hazajöttem.
Szeptember 15-én küldte ki parancsnok úr a beszámolót – amennyiben kérdés van, tegyék fel, és ha most
nem tudok válaszolni, akkor írásban megteszem.
A beszámoló 2014. évi, de készültem az idei évből is. A beszámolóban lévő jelentős változás, hogy 2014ben a hivatásos tűzoltó kollegák munkájáról kigyűjtöttem mennyi eset volt Csákváron. 15 beavatkozása volt
a tűzoltóknak, ebből 11 tűzeset, 4 műszaki mentés, akár favágás, akár vízszivattyúzás.
Az idén 14 eset történt Csákváron: 6 műszaki mentés és 7 tűzeset. Annyit hozzá tennék, hogy látni kell,
Csákvár még a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság területébe tartozik. 41 település tartozik ide.
Vértesboglár és Csákvár a vízválasztó. Vértesboglárra már a tatabányai kollegák mennek. Ez azt jelenti,
hogy ha komolyabb tűzeset van, vagy baleset, akkor 20-25 perces kiérkezési idővel kell számolni.
Önkéntes tűzoltó is vagyok, az önkéntes tűzoltóság erősítése fontos és szükséges lenne személyi és egyéb
vonalon is. Sajnos a hivatásos tűzoltóság létszáma csökkent, a tavalyi 9 járásból már csak 8 járás van. A
székesfehérvári kirendeltséghez tartozott a bicskei járás is. Miután a polgárdi járás megszűnt, szétosztották a
településeket. Most 4-4 a felosztás, ez két főt jelentett létszámcsökkentés tekintetében a székesfehérvári
állományban. 111 fő a lehetséges létszám, de 33 fő a három szolgálati csoport létszáma.
26 főnek kellene egy nap szolgálatban lenni minimum, ehelyett 21-23 fő lát el szolgálatot. A tűzoltóság
kapott egy új autót és létrát is. Az állományban van 22 éves autó is, de az átlag 17 év.
Illés Szabolcs polgármester:
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a köszönetemet fejezzem ki a szakszerű munkáért, amit a
székesfehérvári tűzoltóság és a katasztrófavédelem végez. Sikerült meggyőződnöm nekem is, hogy az
értesítést számítva milyen rövid időn belül érnek ki és végzik szakértelemmel a munkájukat.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Milyen a kapcsolat az önkéntes tűzoltó egyesülettel?
Farkas Bozsik Gábor
14 olyan tűzoltó egyesület van, akikkel együttműködési megállapodást kötött a tűzoltóság. A
megállapodásnak 4 kategóriája van. Az a lényeg, hogy az 1-2. kategóriában kötött megállapodások azok,
amikor a tűzoltó egyesület önként vállalt területen tűzoltó tevékenységet folytat.
Az 1. kategóriában ugyanezt kell tudnia – Csákvár, Gánt, Kőhányás és Vérteskozma területekre vállalta a
Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület az ellátást. Az 1. kategóriába a különböző felszereléseknek nagyon
szigorú szabályozása van a felülvizsgálatra. Az 1. vállalja, hogy megfelel a felszerelése ezeknek. A 2.
kategóriának ez nem kötelező. Van jármű, vonuló képes, és vállal segítségnyújtást az ugyanaz. Az
egyesületek vonatkozásában magasan Pázmánd viszi a prímet, összeszokott csapat. 1,5 éve bevezetett
lehetőség, hogy önkéntes tűzoltó egyesület önkéntes tűzoltóságként működjön együtt. Bizonyos
eseményekhez, ahova őket riasztják, elfogadjuk a felkészültségüket, és ha nem igényel további tűzoltó
erőket, akkor hivatásos tűzoltókat nem küldünk utánuk. Az egyesület 3-4.500 órát vállal szolgálatban. Az
havonta 100.000,- Ft-ot kap az államtól, a 4.500 az 170.000,- Ft-ot. Az összeg nagyon tág kereteken belül
felhasználható, de tűzoltási tevékenységre kell fordítani.
A Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 2. kategóriás együttműködési megállapodás van érvényben. Nem
akarok álszent lenni, mert ennek nincs helye. A csákvári egyesület kihívásokkal küzd, mind személyi, mind
technikai vonatozásban, de ez civil egyesület. A katasztrófavédelemnek és a hivatásos tűzoltóságnak nincs
beleszólása, hogy az egyesület hogy irányít: jól, kevésbé jól, vagy rosszul.
Mi a szakmai munka felügyeletébe tudunk beleszólni. A szakfelszelésekre, sok mindenre lehet pályázni, de
amit elnyer az egyesület, 1 évig nem adhatja el. Számlákkal kell igazolni, hogy erre költötte, ennek
ellenőrzésére van joga a katasztrófavédelemnek, hiszen ezt a magyar állam adta. A tevékenységüket
felügyeljük. Felhívjuk a figyelmüket, ha valami nem jó, amit vagy megfogadnak, vagy nem.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Kaptak a csákváriak ebből?
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Farkas Bozsik Gábor
Meg van határozva a pályázatoknál, hogy melyik egyesület mennyi pénzre pályázhat. 900.000,- Ft keretéig
lehet pályázni. Ezt a pályázatot én írtam meg, 890.000,- Ft-ra pályáztunk, ebből közel 780.000,- Ft-ot
nyertünk meg, sikeres pályázatot adtunk be. Formaruhára pályázott az egyesület – 160.000,- Ft-ra
pályáztunk, amelyből 60.000,- forintot kaptunk. Az IFA üzemben tartására maradéktalanul megkapta az
egyesület az igényelt összeget.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Az IFA elég koros már. Azok az autók, amelyeket lecserél a hivatásos tűzoltóság, de korábban mentek,
azokból nem lehetne egyet-kettőt ide kérni?
Farkas Bozsik Gábor
Nem cserél le a tűzoltóság autókat. Az új autók beszerzése nehézkes és lassú, és nincsen csere sem. Amik
felszabadulnának – régebbi, olyan öreg autóról beszélünk, ami nagy költségek árán lenne alkalmas
fogalomba állni. Ezért nem működik ez a dolog. Elméletben ezt már 2012-ben felvázoltuk, mikor olyanokat
hallottunk, hogy kapunk tűzoltóautókat. Akkor a régi autókat alsóbb szintekre jutattuk volna, de a válasz,
hogy ez a folyamat még nem indult el.
Illés Szabolcs polgármester:
Köszönöm a beszámolót és a megjelenést. Kérem, aki egyetért a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság 2014.
évi beszámolójának elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
293/2015 (IX.29.) határozata
a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján elfogadja a Székesfehérvári
Hivatásos Tűzoltóság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ A Tersztyánszky Ödön Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten
közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi működésének vizsgálata tárgyú Belső Ellenőri Jelentés
megtárgyalása
Illés Szabolcs polgármester:
2015. évben a belső ellenőr munkatervében a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten közhasznú Nonprofit
Kft. 2014. évi működésének felülvizsgálata volt előirányozva. Az ellenőrzés 5 napig tartott, a folyamatok
rendszere több hiányosságot mutat.
Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a belső ellenőr által feltárt hiányosságok közül a legégetőbb
jogi hiányosságokat lehetőség szerint egy intézkedési terv alapján orvosoljuk. A bizottság javasolja, hogy
decemberben a Nonprofit Kft. sorsáról döntsön a testület és készüljön intézkedési terv.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a testületnek a hivatal felkérését a belső ellenőri jelentés
megállapításai alapján intézkedési terv elkésztésére.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Ahogyan már polgármester úr felé is jeleztem, vannak észrevételeim a sportügyekkel összefüggő belső
ellenőri jelentéssel kapcsolatban. Sajnos nem tudtam részt venni kötelező orvosi vizsgálat miatt a Pénzügyi
és Jogi Bizottság ülésén, ezért most adom elő a testületi ülésen az észrevételeimet. A hosszabb
hozzászólásért előre is elnézést kérek.
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A jelentés 5. oldalán az áll: „az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatait”, és kifogásolja, hogy ennek
ellenére az ügyvezető megbízással tevékenykedik. Az ügyvezető 2012 júliusáig valóban munkaviszonyban
látta el a feladatokat, utána átszerveztük a Kft. működését. Nem intézmény lett, mert akkor intézményvezető
is kellett volna, magasabb besorolási bérrel és járulékterhekkel. Ehelyett az ingatlan állapotát felügyelő
gondnok, valamint karbantartó és takarító személyzet lett később felvéve. A köztisztviselők közé pedig
sportszervező került felvételre, éppen a korábbi ügyvezető személyében, akinek rálátása volt és van
folyamatosan az intézmény működésére. Intézményi forma helyett tehát azóta is jelenleg egyszerű
szakfeladaton működik a sportcentrum. A Nonprofit Kft. Alapító Okiratát legutóbb 2015. február 24-én
módosította a képviselő-testület. Az alapító okirat szerint az ügyvezetői megbízatás a választás elfogadásával
jön létre, ez meg is történt. Az alapító okirat egy oldallal később munkaviszonyról beszél, néhány sorral
lejjebb pedig arról, hogy a polgári jog szabályai szerint felel az általa okozott kárért. Az alapító okirat
önmagával van ellentmondásban, mert ha az ügyvezető munkaviszonyban áll, akkor a munka törvénykönyve
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályozása vonatkozik rá és felelősségére. A belső ellenőrnek azt
kellett volna leírnia, hogy az alapító okirat koherenciáját meg kell teremteni: vagy megbízással, vagy pedig
munkaviszony keretében látja el a feladatokat. Ezt természetesen ki kell javítani.
Ugyancsak az 5. oldalon a Ptk.-t idézi a jelentés, amely szerint a vezető tisztségviselő a társasággal kötött
megállapodása szerint látja el a feladatot. Sérelmezi, hogy a társaság nem kötött megállapodást az
ügyvezetővel. Először is: a Ptk 6:70.§ (2) bekezdése szerint a szerződést írásba foglaltnak kell tekinteni
akkor is, ha nem ugyanaz az okirat tartalmazza valamennyi fél jognyilatkozatát, hanem a szerződő felek
külön okiratba foglalt jognyilatkozatai együttesen tartalmazzák a felek kölcsönös és egybehangzó
akaratnyilvánítását. A kinevezésre ülésen került sor, melyen határozat született, és a kinevezett ügyvezető
nyilatkozatáról - mely során elfogadta az ügyvezetői státuszt- jegyzőkönyv készült, majd pedig tisztség
elfogadó nyilatkozatot tett. Tehát a Ptk szerint a megbízás, és annak elfogadása is megtörtént, a megbízás
tartalmát pedig a Ptk. társasági jogi szabályai adják, melyek részletesen foglalkoznak az ügyvezető
feladataival (képviselet, beszámolási kötelezettség, intézkedési kötelezettség stb.) A Ptk. 6:63. § (4)
bekezdése szerint nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésekben a szerződésben, melyeket
jogszabály rendez. Másrészt: az ügyvezető a megbízást ingyenesen végzi, ezért ellenérték nem jár.
Munkaviszonyban ilyen nincs, csak megbízási jogviszonyban képzelhető el ez a konstrukció. A vezető
tisztségviselők biztosítási kötelezettségének elbírálása is változott valóban – ha nincs főállása. A Kft.
ügyvezetőjének van. Harmadsorban pedig a Kft.-ben egyetlen személy van, az ügyvezető, nincs más
munkavállaló, tehát a jogszabály által előírt kötelezettségek teljes körű ellátása egyértelműen az ő feladata.
A jelentés felhívja a figyelmet, hogy a sportintézmény működésének tervezése bevételi oldalon csak a saját
bevételekkel történt. Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat kötelező feladata:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
8 a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
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21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a
helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Magyarország 2014. évi költségvetéséről a 2013.évi CCXXX. tv. rendelkezik. A belső ellenőri jelentés által
idézett 2. melléklet I. pontban külön nevesíti: a hivatali működést, a közutak, a köztemetők fenntartását és a
közvilágítás finanszírozását. Ezekre külön finanszírozási tételt rendel a jogszabály. A többi feladatra
összességében ad lakosonként 2700 Ft általános támogatást. Ebben a lakás- és helyiséggazdálkodás, a helyi
környezetvédelem éppúgy benne van, mint a sport és ifjúsági ügyeik. A bevételek tervezése vélhetően azért
történt csak a sportcentrum saját bevételeivel a költségvetés tervezésekor, mert a feladatfinanszírozás
összesen 6-8 célt összevonva egy összegben érkezik, és nem arányosítva tevékenységenként. Ezt az ÁSZ
sem kifogásolta, pedig részletes vizsgálatot végeztek, különösen a költségvetéssel kapcsolatban.
A CSTK-val kötött megállapodással kapcsolatban is több észrevételem van. Megvárom az ad hoc bizottság
jelentését, szerintem ők helyre fogják tenni a jelentésben foglaltakat. A 8. oldal utolsó két mondata viszont
abszolút kifogásolható:
A jelentés első kijelentése ezzel kapcsolatban, hogy a feladatok átadásával az önkormányzat átadta a
költségvetési támogatások igénylésének sporttámogatások pályázásának jogát és lehetőségét a CSTK-nak.
Úgy vélem, ez több okból nem helyes állítás ebben a formában. Egyrészt az önkormányzatnál megmaradt
szakfeladatként a sport, tehát a sporttal kapcsolatos pályázatokra továbbiakban is lehetőség van (lásd:
kerékpártároló, kültéri WC stb.) A TAO-t – amelyből a jelentős mértékű fejlesztés megvalósult az utóbbi
években – látvány csapatsport működtetésével kapcsolatban lehetett volna lehívni. Az önkormányzat a
látvány csapatsport utánpótlás nevelést nem vállalhatta fel, mert ez már egyáltalán nem kötelező feladat, és
nem garantálható ennek megfelelő bevételi oldala! A sport, mint kötelező önkormányzati feladat a többségi
értelmezés szerint a tömegsport és annak feltételeinek biztosítása, nem a versenysport feltételeinek vállalása.
Elsődlegesek a kötelező feladatok! A megállapodás szerint viszont csupán ezt a versenysport-szervezést
vállalata a CSTK, amit egyébként eddig is végzett. A CSTK le tudta hívni a TAO-t, végezheti a látvány
csapatsport tevékenység szervezését stb. Ez nem önkormányzati feladat! De fejleszteni ezen keresztül
lehetett. Ki köthet le TAO-t támogatói igazolás alapján? A látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr
sportszervezet - ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövetség
tagjaként működő sportiskolát is, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő
hivatásos sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, valamint
a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás
felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület, konkrétan: a
Magyar Olimpiai Bizottság. Tehát: az önkormányzat nem mondott le olyan pályázati lehetőségről, amelyet
meg tudott volna ragadni!
Ugyancsak a 8. oldalon az utolsó mondat szintén kifogásolható: eszerint a sportcentrum fogja össze a város
sport életét, a helyi futballcsapat utánpótlásainak nevelését stb. Én pontosítanék: az – egyébként
önkormányzati alapítású - CSTK és szakosztályai teszik ezt. A sportintézmény tradicionálisan úgy működött,
hogy az intézményvezető egyben a CSTK titkára is volt, ezt mindenki tudja. A CSTK pedig székhelyként a
sportintézményt jelölte meg. Így történhetett, hogy a sportintézményben olyan sportélet folyt már régóta,
amilyennek az elmúlt évtizedekben tanúi lehettünk.
Az üzemeltetésre tett észrevétellel kapcsolatban szintén van megjegyzésem, de gondolom, ezeket az
anomáliákat az ad hoc bizottság szintén észre fogja venni. Már így is hosszú a hozzászólásom, erre nem térek
most ki.
A jelentés 10. oldalán olvasható, hogy a vizsgálat részére nem tudtak szakmai beszámolót bemutatni, annak
ellenére, hogy az alapító okiratban az szerepel, hogy évente egy alkalommal a Kft.-t beszámoltatja az alapító.
Meg kellene nézni a májusi testületi ülés jegyzőkönyvét, mert az alapító jóvá kell, hogy hagyja az éves
beszámolót, mielőtt az az igazságügyi minisztérium által működtetett információs adatbázisba feltöltésre
kerül (e-beszámoló honlapra). Ez minden évben megtörtént jogszabály szerint, ezekről jegyzőkönyv készült.
Itt lehetőség volt az ügyvezető felé kérdéseket feltenni, észrevételeket tenni.
A pénztárellenőrre, az utalványozásra stb. szintén nem térek ki, erre is lenne észrevételem.
Amit még fontosnak tartok megemlíteni: a szervezeti és működési szabályzat és az üzleti terv hiányát is
felveti a belső ellenőri jelentés. A Kft.-knek és a nonprofit szervezeteknek sem kötelező SZMSZ-t készíteni,
csupán akkor, ha az alapító okirat ezek rendelkezéseire hivatkozik. Én az önkormányzati tulajdonú Kft.-re
sem találtam eltérő rendelkezést. A 2015. február 24-én elfogadott alapító okirat egyetlen pontban hivatkozik
az SZMSZ-re: ha van, akkor azt a legfőbb szervnek kell jóváhagynia. Semmilyen más rendelkezés nem utal
arra az alapító okiratban, hogy valamely kérdést az alapító abban nem részletez, hanem azt az SZMSZ-ben
foglaltak szerint kell rendezni. Tehát SZMSZ nem kötelező.
Az SZMSZ-ről még annyit, hogy a szervezet egyetlen ügyvezetőből áll, a működést pedig az alapító az
alapító okiratban szabályozza. Az ügyvezető feladatait a Ptk. előírja. Mit kellene szabályoznunk?
Az üzleti terv pedig szintén nem kötelező, a csekély bevételeire tekintettel még beszámoló tekintetében is
csak egyszerűsített éves beszámolót kell készíteni, és volt a közhasznúsági jelentés, amit szintén tárgyalt a
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testület. Az üzleti év nyitó adatainak meg kell egyeznie az előző üzleti év záró adataival, ezek a mérleg
sorok, de a bevételek az eredmény kimutatásban szerepelnek, azok nem mérlegtételek, azokra vonatkozóan
nincs tervezési-megjelenítési kötelezettség.
És egy fontos dolog: mára meg lettek hívva a felügyelő bizottság tagjai? Kaptak meghívót?
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Nem kaptak.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Mert az alapító okirat szerint az FB tagjait meg kell hívni a legfőbb szerv azon üléseire, amelynek napirendje
a társaságot érinti. Összességében úgy érzem, a belső ellenőr nem kapott teljes körű képet a csákvári
sportéletről. Szerintem csupán iratokból dolgozott, nekem legalábbis a jelentés alapján így tűnik. Kíváncsian
várom az ad hoc bizottság álláspontját a következő ülésen. Mindenesetre a belső ellenőri jelentést a fentiek
tükrében nem javaslom az előterjesztett formában elfogadni. Kérem, hogy – ahogyan egy korábbi
alkalommal is – kérjük meg a belső ellenőrt, hogy szíveskedjen pontos jogszabályi hivatkozásokkal
alátámasztani a jelentésben és annak végén összefoglalóan tett megállapításait.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Nem javaslom ezt a határozati javaslatot elfogadni, ami előterjesztésre került. A képviselő asszony
hosszabban bizonygatta azt, hogy a jogszerű működés című tétel, ami szerepel a határozati javaslatban, az
megvalósult, kétségbe vonni eléggé nem helyes. Korábban is volt problémám a belső ellenőrrel, korábbi
jelentésével kapcsolatban is, de úgy döntött a Csákvári Önkormányzati Társulás, hogy őt foglalkoztatja.
Észrevételezze a testület a belső ellenőri jelentést, figyelemmel a tényszerű megállapításokra, amiket
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő asszony tett, és hívja fel a figyelmét a belső ellenőrnek arra, hogy
olyan területeket érintett a jelentésében, ami nem tartozik kapott feladatkörébe. A CSTK-val kapcsolatos
viszonyok elemzése nem az ő feladata. Feladata lesz majd a testületnek, amikor a három tagból álló elnöki
bizottság valamelyik ülésre beterjeszti a javaslatát. Kérjük meg a belső ellenőrt, hogy bizonyos kérdéseket
tisztázzon, amiket képviselő asszony mondott. Ezt követően térjünk vissza a Kft. működésére. Szeretném
elmondani, és mindenki ezt olvasta ki a beszámolóból, hogy a Kft.-nél semmilyen pénzügyi elszámolási
probléma nincs.
Illés Szabolcs polgármester:
Nem is feltételezte senki, hiszen a mérleget láttuk a májusi ülésen, és pozitívum, hogy több a tavalyi bevétel,
mint a tavalyelőtti. A pénzügyi dolgokkal kapcsolatban senkinek nem volt negatív megállapítása.
Dönteni kell, hogy a Kft.-vel mi legyen a továbbiakban. Vagy megszűntetjük, vagy feltőkésítjük. A belső
ellenőri jelentést ebben a formában, amit most a képviselő asszony is mondott, nem tudom elfogadni. Kérjük
meg a szükséges kiegészítéseket, és tárgyalja újra a bizottság.
Mészáros Tamás képviselő:
Az ideiglenes bizottság azért függesztette fel a működését, hogy ezt a jelentést megvárjuk, bár szorosan nem
tartozik hozzá. Egy hivatalos ellenőri jelentés belekaszált olyanokba, amik nem tartoznak bele a felkérésbe.
Tájékoztató jelleggel, figyelemmel tudjuk venni. A bizottságnak össze kell ülni, figyelembe véve a
megállapításokat. Egyetértek abban, hogy ezt a jelentést ne fogadjuk el, határidőt tűzzünk ki, az eseti
bizottságnak mikor kell összeülni.
Illés Szabolcs polgármester:
A belső ellenőrnek is tűzzünk határidőt. Mivel szűkös az időnk, az októberi rendes ülésre kérném ezt a
módosított beszámolót.
Fehér Imre képviselő:
Az eseti bizottság még a rendes bizottsági ülések előtt üljön össze az érintett hivatali dolgozókkal.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
A belső ellenőri jelentés teljes átdolgozása szükséges, főleg, hogy a belső ellenőr folyamatosan végzi az
ellenőrzést, nem biztos, hogy belefér. Kérjük meg, mely jogszabályok alapján jutottak ezekre a
következtetetésekre.
Ahhoz, hogy beleférjünk az időbe és rendelkezésre álljanak a jogszabályi hivatkozások, a belső ellenőrt arra
kérjük fel, hogy jelölje meg azokat, hogy konkrétan mely jogszabályok mely pontjába ütközik, amiket leírt.
Elfogadhatóak javaslat szinten, csak nem jogszabálysértés. Amennyiben megvárjuk, hogy a teljes jelentés
átdolgozásra kerüljön az hosszabb idő, ezért javaslom ezt a csökkentett tartalmú jelentést. Ha az ad hoc
bizottság kiegészítéseket kér, elszalad az idő.
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Illés Szabolcs polgármester:
Az általunk tett kifogásokkal kérjük, hogy dolgozza át a jelentését a belső ellenőr. A jelen formában előttünk
szereplő belső ellenőri jelentést nem fogadjuk el. A belső ellenőrt kérjük, hogy Katonáné dr. Venguszt
Beatrix képviselő asszony által tett megjegyzésekkel együtt az októberi ülésre dolgozza át, vagy egészítse ki
beszámolóját.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
294/2015. (IX. 29.) határozata
a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. jövőbeni működésével összefüggő
elképzelésekről
1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tersztyánszky Ödön
Sportközpontban működő Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft. belső ellenőrzési
jelentését, melyet nem fogad el.
2. Felkéri a belső ellenőrt, hogy jelölje meg konkrétan azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelynek
megsértését észlelte a Nonprofit Kft. működésének vizsgálata során.
3. A jogszerű működés biztosítása érdekében felkéri a hivatalt intézkedési terv kidolgozására.
4. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csákvári Kulturális és
Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. jövőjéről 2015. decemberi ülésén dönt.
Felelős: 1-3 pont – jegyző
4. pont - polgármester
Határidő: 1. pont – azonnal
5. pont – 2015. decemberi rendes ülés
6./ dr. Imrédi Szilvia fogorvos felmondásából eredő feladatok
Illés Szabolcs polgármester:
Technikai hiba került a korábbi, dr. Imrédi Szilvia felmondásáról szóló határozatba. Elírás törtét a dátumban,
ezt módosítani kell október 30-ról 31-re.
A második határozati javaslat arról szól, hogy elfogadjuk dr. Deres Éva azon szándékát, hogy megvásárolja
dr. Imrédi Szilviától a praxist, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy a feladat-ellátási szerződést megkötjük
doktornővel. A harmadik határozati javaslatban a testület tulajdonosi hozzájárulást ad, hogy a Deres Dental
Kft. fogászati alapellátás céljából fióktelepet létesítsen az egészségházban.
Mészáros Tamás képviselő:
Rövid találkozatásunk volt a doktornővel a bizottság ülésén. Egy bemutatkozó látogatásra jött. Megerősített
abban, hogy mindhárom határozati javaslatot támogassa a bizottság egyhangúan.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatta a határozati javaslatok elfogadását.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a dr. Imrédi Szilvia felmondásáról szóló 185/2015. (V. 05.) határozat előterjesztés
szerinti módosításával, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
295/2015. (IX. 29.) határozata
a dr. Imrédi Szilvia felmondásáról szóló 185/2015. (V. 5.) határozat módosításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy dr. Imrédi Szilvia felmondásáról
szóló határozatának második mondatát a következők szerint módosítja:
„Felkéri Szolgáltatót a 6 hónapos felmondási időtartam letöltésére, a fogászati alapellátás 2015. október 31.
napjáig történő biztosítására”.
A határozat fenti módosítással nem érintett része az eredeti tartalommal érvényes.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a dr. Deres Éva fogorvosi praxis vásárlási szándékának támogatásáról szóló határozati
javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
296/2015. (IX.29) határozata
Dr. Deres Éva fogorvosi praxis vásárlási szándékának támogatásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Deres Éva Csákvár I. számú fogorvosi körzet
praxisának megvásárlására irányuló szándékát támogatja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi
tevékenység folytatásához szükséges feladat-ellátási szerződést – az előzetes egyeztetéseket követően – vele,
illetőleg a tevékenységét személyes közreműködése mellett végző egészségügyi szolgáltatóval megköti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért az alakuló DERES DENTAL Kft. fióktelepének bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról szóló határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
297/2015. (IX. 29.) határozata
az alakuló DERES DENTAL Kft. fióktelepének bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
alakuló DERES DENTAL Kft. (bejegyzésre kerülő székhely: 8071. Magyaralmás, Rózsa utca 17.,
ügyvezető: dr. Deres Éva) – a Csákvár I. fogorvosi körzet fogászati alapellátásának biztosítása céljából –
fióktelepet létesítsen az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, csákvári 7/A/1 helyrajzi számú,
rendelő megjelölésű, természetben 8083 Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti egészségházban.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

7./ Tájékoztató helyi adórendelet-alkotási lehetőségekről
Illés Szabolcs polgármester:
A Mötv.-ben meghatározott feladata az önkormányzatnak a közszolgáltatások biztosítása. A helyi
sajátosságokhoz és igényekhez igazítani kell a rendeletet az önkormányzatnak. Minden évben a testület elé
kerül a helyi adórendelet alkotási lehetőség. A tavalyi évben is megtörtént, az idén is erről an szó.
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Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a következőket javasolja a Képviselő-testületnek
2016. január 1-től:
 az építményadó megszűntetését lakás céljára szolgáló építmény és üdülőépület esetén.
 az idegenforgalmi adó mértékének 200,- Ft/fő/éjről 300,- Ft/fő/éjre történő emelését.
 a kiváltott adónemek ellensúlyozására 12.000,- Ft/év kommunális adó bevezetését ingatlanonként,
továbbá 50%-os kedvezmény megállapítását abban az esetben, ha valaki már egy ingatlan után
megfizeti a kommunális adót.
 azon családok részére teljes kommunális adó mentesség biztosítását, ahol három, vagy annál több 18
éven aluli családtag él, illetve az egyedül élő 70 év felettiek részére, amennyiben jövedelmük a
nyugdíjminimum kétszeresét nem ér el.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Van olyan lehetőség, hogy az önkormányzat az alapellátási szerződéssel rendelkező orvosok részére
iparűzési adó mentességet javasoljon. Ezt javaslom támogatni.
Fehér Imre képviselő:
Ezt is tárgyalta a bizottság. Csákváron a védőnők nem érintettek, az orvosok esetében pedig az eddigi rend
szerint javasolta a bizottság a helyben hagyást.
Zolnai Sándor képviselő:
Nem javaslom, hogy a vállalkozó háziorvosok adókedvezményt kapjanak. A településen nagyon sok
vállalkozó él, mindenki küzd a napi problémáival, a vállalkozások nehézségével. Nem gondolom, hogy a
vállalkozó háziorvosokkal kivételt kellene tenni.
Mészáros Tamás képviselő:
Tájékoztató a címe az előterjesztésnek, de javaslattal él a bizottság az adórendezés tekintetében.
Ha az önkormányzat a lakó és üdülőingatlanokra megszűnteti az adókötelezettséget az 2,5 millió forint
kiesést jelent. A magánszemélyek kommunális adója 12.000/év összeggel 22 millió forint bevételt jelent,
tehát 20 millió forint többlet. A kedvezményekkel csökkenni fog, nem fogja elérni a 20 millió forintot a
bevétel növekedés.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Kicsit távolabból indulnék, így nagyon elvész a lényeg.
Naponta olvassuk és halljuk, hogy Magyarország gazdasági tevékenysége 2010 óta javult. Jobbak és
kedvezőbbek az ország gazdasági mutatói. Ott tartunk, ahogy a miniszterelnök mondta, az Európai Unió első
három helyén a gazdasági növekedés tekintetében.
A foglalkoztatottság vonatkozásában is pozitív változást mutat, néhány külföldre távozott fiatal is visszatért
Magyarországra munkát vállalni. Egyre jobb az ország helyzete a kormány áldozatos munkájának nyomán.
Polgármester úr azzal kezdte, hogy a helyi közszolgáltatást biztosítani kell, ez alapvető feladat. Nem csak az
önkormányzatnak ez a feladata. Kénytelen vagyok emlékeztetni ismételten. Éppen a költségvetési beszámoló
egyik táblázata hozta elénk, hogy az önkormányzattól Csákvár vonatkozásában a 2013. évi változások
mekkora összeget vontak el. A képviselőtársak megnézik a táblázatot, 2012-ben az állami hozzájárulás a
helyi közszolgáltatások biztosításához a gépjármű adó esetében 24 millió forint volt. Ezt elvették. A
jövedelemkülönbség mérséklése 2012-ben 90 millió forint volt, az SZJA helyben maradó része 53 millió
forint volt, kivezetésre került.
Ezek az összegek, ha megmaradnának, bőven lehetőséget adnának fejlesztésre Csákvár vonatkozásában.
Rossz irányban gondolkodunk akkor, ha nem azért szeretnénk módosítani az állami költségvetést, hogy a
településeket fejlesszük. Azok az eredmények ne stadionokra menjenek és ne egyéb olyan területekre,
amelyek kis embernek a szórakozását és hobbiját támogatják, hanem olyan feladatokra, amelyek egye-egy
település és sok ember érdekét szolgálják.
Úgy gondolom, hogy ne vezessük be ezt a kommunális adót.
Jól hangzik és ügyes az előterjesztés, hogy milyen adófajták kerülnek kivezetésre, de nagyjából háromszoros
összeg, amit helyette beszedésre javasolnak?
Illés Szabolcs polgármester:
Az egyik adó 500 ingatlant érintett, amiből 2,5 millió forint folyt be. A másik adó 1900 ingatlant érint.
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dr. Szeredi Péter képviselő:
Az eddigi többé-kevésbé vagyon alapján történő adóztatás során az fizetett építményadót, akinek lehetősége
volt nagyobb építményt építeni. E helyett a kommunális adóval mindenkire kivetítjük az adófizetési
kötelezettséget. Nem tudom támogatni, kérem a képviselőtársakat az új adónem bevezetésének
meggondolására. Tudom, hogy az elszántság nagy ebben az ügyben. Egy dolgot fontoljon meg a testület: a
kommunális adó sok településen van, egy kimutatás is készült róla, de e települések nagy részében a
kommunális adó tartalmazza a hulladékszállítás díját is. Ezért azt javaslom, hogy ha a kommunális adó
bevezetésre kerül, akkor legalább egy negyedévi hulladékszállítási díjat számítsunk bele. Ez különböző
értékű és akkor a kommunális adó bevezetése támogatást is jelent egyúttal minden adófizetőnek. Egyébként
pedig úgy gondolom, a befolyó összeg – a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén 14-15 millió forint hangzott el –
annyi a realitása kb., hogy ezt fejlesztésekre fordítani nem elég.
Lehet persze festeni az eget, de komoly fejlesztésre nem elég. Igazságosabb a település lakóival szemben, ha
nem őket tesszük a fejlesztés befizetőivé, hanem hitelt vesz fel az önkormányzat. Az MFB állami bank, az
előző 4 évben megkérdeztük, kedvező feltételekkel ad hitelt. Az oda vezető út macerás, sok papírt ki kell
tölteni, de még időben vagyunk ahhoz, hogy jövő évre engedélyezzék a település számára nagyobb összeg
felvételét, amiből fejlesztéseket lehet csinálni.
Illés Szabolcs polgármester:
A képviselő úr az ország teljesítőképességét hozta fel a gazdasági növekedés címszó alatt. Ez így van. Azért
nem javasolta a bizottság az iparűzési adó emelését, ezért marad a jelenlegi 1,8 %.
A „ha” kezdetű mondatokból: „ha nem vonták volna el”, „ha visszaadnák” nem tudunk közüzemi számlákat
fizetni, pályázati önerőt biztosítani. Ezzel párhuzamos feladatokat is vittek el. Az építményadóval
kapcsolatban képviselő úr szerint sokkal igazságosabb, hogy a tehetősebbekre vonatkozott. Önbevalláson
alapult az építményadó bevezetése, nem a valós állapotokat tükrözi, és csak a 120 m2 alapterületű
ingatlanokra vonatkozott, 100 Ft/m2 összeggel.
Nem gondolom, hogy az önkormányzat napi működését hitelből kellene fedezni. Annak utána jártunk, hogy
milyen feltételekhez kötik a hitel felvételét. Működésre és a működtetésre nem adnak hitelt. Azon kívül
láttuk, hogy a hitel felvétel hova juttatta az önkormányzatokat, a lakosságot és az országot.
Az az állítás, hogy a fejlesztésekre nem elég a 15 millió forint részben gondolom igaz. Valóban ebből a
csapadékvíz elvezetést nem tudjuk megoldani, a csatornázást nem tudjuk megoldani, az intézményeink
korszerűsítését nem tudjuk megoldani, de ha a képviselő úr visszaemlékszik, hogy az elmúlt 1 évben
mekkora összegű pályázati pénzek érkeztek a településre, már közel járunk a 180 millió forinthoz. Ezeknek
volt önereje. Sokszor jönnek be a lakosok különböző igényekkel, amiket a költségvetés szűkössége miatt
nem tudunk kielégíteni, nem tudjuk megoldani a napi szintű problémákat sem. A befolyó pénz itt marad a
településen, a testület dönti el, mire fordítja…. önerő, napi működés stb.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
A hitelfelvételt nem támogatom. Egy esetben tudok elképzelni hitelfelvételt, ha a megtérülés összege
nagyobb, mint az évi törlesztő részlet, és a megtérülés garantált. Kedvező kamattal el tudom képzelni.
Útfejlesztésekre vett már fel az önkormányzat hitelt. Való igaz, hogy lehet, hogy a mai napig nem készült
volna el a beruházás, de utána az adósságkonszolidációig, 10 évig nyögte az önkormányzat, vitte magával ezt
a költséget. Ha nem megtérülő beruházás, a további fejlesztések elől venné el a lehetőségeket.
Illés Szabolcs polgármester:
Más települések közül egy helyen van benne a szemétszállítási díj a kommunális adóba, de ott az adó
mértéke évi 20.000,- Ft, 8 ezer forinttal több, mint a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata, és a szomszédos
település jóval kisebb, mint Csákvár.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Az egyik dolog, hogy feladatokat is vittek el a pénzzel. Igen, messzebb az emberektől. A járási hivatalhoz
kerültek olyan feladatok, amelyek az esetek nagy többségében még változni fognak, január 1-től újabb
dolgok kerülnek át a járáshoz. Ott kell intézni ezeket az ügyeket a lakosoknak. Az általam említett összegek
nagyságrenddel nagyobbak, mint a feladatok, melyeket átcsoportosítottak járási szintre.
Nem értek a pénzekhez, de 180 millió forint pályázati pénz soknak tűnik, ha tavaly októbertől nézzük. Ha
beleszámítjuk a most befejeződő csapadékvíz pályázatot, ami önmagában 80-90 millió forint és
beleszámoljuk a napelemeket, ami most fejeződött be, de még az előző ciklusban indult el.
Illés Szabolcs polgármester:
Ezt most nyertük el. Az előző ciklusban elutasították.
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dr. Szeredi Péter képviselő:
Ha ezeket a pályázatokat is számolom, amik az előző ciklusban indultak el és nyert az önkormányzat, akkor
összejön a 180 millió forint, de az érdekes csak, hogy mikor tárgyaltuk a szerződést az volt a kifogás, hogy
még az előző testület kötött olyan szerződést, ami bekorlátozza a mozgásteret. De ne menjünk bele. Akkor
elfogadom a közel 180 millió forintot, amúgy azt nagyon soknak gondolom, de nem azt jelenti, hogy nem
érkeztek pénzek az elmúlt 1 évben a településre. Érkeztek, csordogálva – ez mind jó, mert a település
fejlődik.
Nem tartom jó döntésnek az adó kivetést. Nem erről volt szó egy évvel ezelőtt. Működésre nem szabad adót
kivetni, csak fejlesztésre, és a fejlesztés finanszírozásának több formája van, nem csak az adókivetés. A
hitellel kapcsolatban az biztos, hogy a történelemben Széchenyi István a reformkorban írt egyik műve a
Hitel, mint a gazdaság működtetésének és a társadalom fejlődésének alapvető eszköze. Nem ördögtől való
dolog, egy olyan lehetőség, ami fejlesztésre megy. Az biztos, hogy pozitív, attól függetlenül, hogy nem lehet
papíron lefektetni. Csináltak önkormányzatok olyat, hogy vettek fel hitelt, és csak a pénzügyi hozamot
használták fel.
Mészáros Tamás képviselő:
Nem ismerem olyan behatóan Széchenyi művét, de a nem működésre felvett hitel, ami megtérül belátható
időn belül, az rendben van. A gazdaság fellendítésének meghitelezése, az is rendben van. Az hogy
működésre hitelt vegyünk fel, az önkormányzat halála lenne. Ha bármilyen bevétel növekedést el akarunk
érni, úgy kellene magunknak megcímkézni a befolyt pénzt, hogy fejlesztési önrész pályázatokhoz.
A másik kérdés a hivatalhoz. Az építményadó bevallás alapján történik. A tájékoztatóból látom, hogy
Zámolyon is megkülönböztetnek beépített és beépítetlen ingatlanokat. Én különbséget tennék a kettő között.
Ez a folyamat nem állt le a településen, a lakatlan ingatlanok pusztulnak le. Rontják a településképet, nem
jönnek bele új lakók. Ez is ösztönző lenne, hogy ezek az ingatlanok normális körülmények között gazdát
cseréljenek.
Mi ha döntünk, egy tervezet elkészítését kérjük a hivataltól, amihez megadjuk az irányt, és később döntünk.
Az idegenfogalmi adó esetében a 100,- Ft emelést támogatom. Az ellenőrzés tekintetében itt nem olyan
bonyolult a dolog. Nem tudom az elmúlt 20 évben volt-e erre példa, de nem akarom elhinni, hogy ennyi
vendégéjszaka volt csak Csákváron.
Illés Szabolcs polgármester:
Zámolyon a beépítetlen ingatlanok után nem fizetnek, ott valami elcsúszás volt. Vannak az elhagyott
ingatlanok, de amin van ház, az beépített ingatlan, függetlenül attól, hogy lakják-e. Ezen a téren nem tesz
különbséget.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Az adó mértékével ösztönözzük a lakatlan ingatlanok tulajdonosait, hogy adják el.
Illés Szabolcs polgármester:
Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban, 183.000,- Ft az idegenforgalmi adóbevétele a településnek, amit
kilenc vállalkozó produkál. Ez kevésnek bizonyul. Az ellenőrzés hatékonyságát kell ezen a téren fokozni.
Zolnai Sándor képviselő:
Javasoltam, hogy az érintett vállalkozásokat hívjuk meg egy beszélgetésre és jelezzük, hogy ez nem az ő
vállalkozásuk tevékenységét nehezíti. Neki a vendégtől kellene beszedni és tovább adni az
önkormányzatnak. A másik javaslat – szeretném, hogy megcímkézett pénz legyen a befolyó összeg és
fejlesztésre lehessen fordítani. Arról úgyis beszámol az önkormányzat, hogy milyen fejlesztéseket tett, mire
fordította a pénzt. A kommunális adóból befolyó összeget csak pályázati önerők, pályázattal kapcsolatos
tervezési díjak és egyéb költségek, a településen egyébként felmerülő kérések; utak, járdák állapotának
javítására lehessen felhasználni.
Fehér Imre képviselő:
Ez a pénz nem működésre kell, hanem fejlesztésre. Egyetértek, hogy akár meg is lehetne címkézni, hogy
fejlesztésre fordítjuk. Ha az alacsonyabb összeget is nézzük, akkor is az összes működés 11 %-a folyt be
pályázatokból dr. Szeredi Péter szerint, a polgármester úr szerint 20 %. Fontos kiemelni, hogy 2014-2020-ig
tart a pályázati időszak, tehát nem fedik le az 5 évet, túlmutatnak, ez szemléletváltást is igényel.
A hitelre reagálva, nem most voltak azok az idők mikor olvastam a könyvet, de tőke jövedelemre vettek fel.
Az önkormányzatoknak nincs túl nagy tőkéjük, tőke nélkül hitelt felvenni kockázatos.
Illés Szabolcs polgármester:
November-december körül fogják kiírni a fejlesztési TOP pályázatot, amire az önkormányzat is beadta az
igényeit. Feleslegesnek tartom fejlesztésre hitelt felvenni, mikor itt lesznek a pályázati lehetőségek. Három
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bizottsági elnök úr javasolta, amit támogatok, hogy el lesz különítve ez a pénz kisebb fejlesztésekre,
pályázati önerőkhöz, tervezési költségekhez szükséges háttér biztosítására.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Az orvosokkal kapcsolatban, a kormány hozta a javaslatot, benne van, hogy ezt megteheti az önkormányzat.
Zolnai Sándor képviselő:
Ezt az igazságos teherviselés jegyében mondom. Az önkormányzatnak az iparűzési adó alól nincs felmentési
lehetősége, a jegyző semmilyen mentességet nem adhat az iparűzési adó megfizetése alól. Most bekerült egy
ilyen lehetőség, hogy az orvosoknak megteheti. Igazságtalan, mert nincs mérlegelési lehetőség más
szakmákkal kapcsolatban, csak a vállalkozó háziorvosok esetében.
Azért igazságtalan, mert vannak olyan körzetek, melyekben a vállalkozó háziorvos sokkal jobb körülmények
közt működik, mint egy fuvarozó. Nem gondolom, hogy ez jó lenne. Vannak olyan helyek ahol nehezebben
boldogul a háziorvos, de nem gondolnám, hogy Csákváron ez felmerülne.
Illés Szabolcs polgármester:
Javaslom, hogy szavazzunk. Kérem, aki a helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatásról szóló határozati javaslat
elfogadásával egyetért a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata szerint, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 7 (hét) „igen” szavazattal, 2 (kettő) „nem” szavazattal és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
298/2015. (IX. 29.) határozata
a helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatásról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatást,
és úgy határoz, hogy 2016. január 1-jétől:
1.) lakás céljára szolgáló építmény és üdülőépület esetén az építményadót megszűnteti.
2.) 12.000,- Ft/év/háztartás mértékben kommunális adót vezet be.
3.) a 2. pont szerinti kommunális adó megfizetése alól mentesíti azokat a családokat, ahol a 18 év alatti
családtagok száma három, vagy azt meghaladja,
4.) a 2. pont szerinti kommunális adó megfizetése alól mentesíti azokat az egyedülálló 70 év felettieket,
akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el,
5.) a 2. pont szerinti kommunális adó megfizetésekor a második és további ingatlanok után 50%
mértékű adó megfizetését határozza meg.
6.) Felkéri a Hivatalt a hatályos adórendelet határozat szerinti módosításának előkészítésére és
előterjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy az idegenforgalmi adó esetében 100,- Ft/fő/éj adóemelés történjen 2016.
január 1-től, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
299/2015. (IX. 29.) határozata
idegenforgalmi adó emeléséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatást,
és úgy határoz, hogy 2016. január 1-től a helyi idegenforgalmi adó esetében 100,- Ft/fő/éj emelést hajt végre.
Felkéri a Hivatalt a hatályos adórendelet határozat szerinti módosításának előkészítésére és előterjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2016. január 1-től hatályos adórendeletében a vállalkozó
háziorvosok, védőnők részére iparűzési mentességet nyújtson, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 2 (kettő) „igen” szavazattal, 5 (öt) „nem” szavazattal és 2 (kettő)
tartózkodással a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
300/2015. (IX. 29.) határozata
az iparűzési adó mentességről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-től hatályos adórendeletében a
vállalkozó háziorvosok, védőnők vállalkozó részére iparűzési adó mentességet /kedvezményt nem kíván
nyújtani.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
dr. Szeredi Péter képviselő:
Kérem, hogy a testületi ülésről szóló beszámolóban szerepeljen, hogy a Képviselő-testület többségi
szavazással döntött az adó bevezetéséről.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A hivatal kidolgozza a rendeletmódosítást, előterjeszti a tervezetet, ezt követően dönthet a testület az adó
emeléséről.
8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz
Illés Szabolcs polgármester:
Az EMMI nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatot 2016.
évre vonatkozóan is. Az ösztöndíj pályázat a hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányainak támogatására
szolgál. Az önkormányzat a korábbi években is csatlakozott ehhez a pályázathoz.
Mészáros Tamás képviselő:
Az elmúlt évek jó gyakorlatához igazodva javasolja a bizottság, hogy tervezzük a javasolt 500.000,- Ft
összeget a 2016. évi költségvetésbe. Ha az önkormányzat megítéli az érintett tanuló vagy családja részére a
támogatást, a megyei önkormányzat és az állam is tesz hozzá, így áll össze a teljes támogatás.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a testületnek a pályázathoz történő csatlakozás elfogadását.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz történő csatlakozással,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
301/2015.(IX. 29.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázathoz történő csatlakozásról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj Pályázathoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy:
1. Csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2015/2016. évi
fordulójához, és a kiírásnak megfelelően a saját pályázatát a csatlakozás befogadása esetén 2015. október 1ig kiírja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.
3. Az ösztöndíj fedezetére a 2016. évi költségvetésben 500.000,- Ft összeget tervez.
4. Önkormányzati támogatásban az a pályázó részesülhet, akinél az egyéb pályázati feltételeknek való
megfelelésen túl, az egy háztartásban élők dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57.000,- Ft-ot.
Határidő:
Csatlakozási nyilatkozat elküldésére:
A pályázatok benyújtására:
Felelős: Polgármester a jegyző útján

2015. október 1.
2015. november 9.
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9./ Karácsonyi adománygyűjtő akció megszervezése
Illés Szabolcs polgármester:
A Humán Erőforrások Bizottsága egyik tagja javasolta, hogy a lakosság nyújtson tárgyi támogatást. Ennek
kidolgozására tett javaslatot a bizottság.
Mészáros Tamás képviselő:
A bizottság egyik tagja már tavaly említette a felvetést, de akkor már nem volt idő rá. Most jó időben került
ide a javaslat. A javaslat szerint a Családsegítő égy Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával és a képviselők
aktív közreműködésével a Bagóházba, meghirdetett időben gyűlnének össze az adományok. Az
adományokat összegyűjtenénk és a családsegítő segítségével jutatnánk el a rászorulóknak, ugyanabban az
időszakban, amikor a 80 éven felüliek részére visszük a csomagokat.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Ez cipős doboz jelleg lenne?
Mészáros Tamás képviselő:
Is. Az előterjesztés tartalmazza a javaslatot, hogy egyetért a testület az egész településre kiterjedő
adománygyűjtő akcióval. A következő ülésre egyértelműsítjük a felhívást. A cipős doboz szépen
becsomagolt doboz legyen, ráírva hány évesnek, fiúnak vagy lánynak szánták. A tartós élelmiszert ömlesztve
kérjük, melyekből csomagokat készítenénk.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a karácsonyi adománygyűjtő akció meghirdetésével a határozati javaslat szerint,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
302/2015. (IX. 29.) határozata
karácsonyi adománygyűjtő akció megszervezéséről
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.

egyetért a karácsonyi városi ajándékozáshoz kapcsolódó adománygyűjtő akció meghirdetésével,

2.

az önkormányzat a beérkezett adományokat az ún. Bagóházban (Szabadság tér 3.) gyűjti.

3.

felkéri a Családsegítő Szolgálatot a megajándékozandók kiválasztására és az ajándékok hozzájuk
történő eljuttatására,

4.

felkéri továbbá Csákvár város lakosságát, civil szervezeteit és vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez
mérten támogassák az adventi adománygyűjtést,

5.

felhatalmazza a polgármestert adománygyűjtő akció irányítására.

Határidő:
1. és 4. pontra:
2. pontra:
3. és 5. pontra:

2015. október 15.
2015. december 3.
2015. december 15.

Felelős:
1.
2.
3.
5.

és 4. pontra:
jegyző
pontra:
önkormányzati képviselők
pontra: Családsegítő Szolgálat
pontra:
polgármester
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10./ Beszámoló az önkormányzati társulások (CSÖT, VTKÖT, Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás) működéséről
Illés Szabolcs polgármester:
Az önkormányzat négy társulásban érintett. Az Orvosi Ügyeleti Társulás már nem társulás, Bicske
gesztorsága mellett történik a feladatok koordinálása. A jelenlegi szolgáltatónak lejárt a szerződése, kiírásra
került a közbeszerzés, melynek során a korábbi szolgáltató adta a legjobb ajánlatot. A szolgáltató és az árak
tekintetében így nincsen változás Csákvár tekintetében.
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak két projektjében voltunk érintettek. A
hulladéklerakó rekultivációja az egyik, a másik a hulladékudvar, melynek műszaki átadására még várni kell.
Megvárják az összes hulladékudvar elkészültét, és egyszerre indul a működésük.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a megszűnés határán áll. Ebben az évben már nem
fizettünk tagdíjat, mivel a társulás kiüresedett, feladatot nem lát el, a munkaszervezet feladatait a bicskei
hivatal végzi. Egy pályázat van még, aminek a lezárása nem történt meg. Ha értékesítésre kerül a szélessávú
internet rendszer, akkor történhet meg a társulás megszűntetése. A borítékbontás a mai napon volt, holnap
történik meg a tárgyalás a szolgáltatóval. Ha értékesítésre kerül a rendszer, már csak a vagyonfelosztás van
hátra. Vannak hiányosságok, főként adminisztratív hiányosságokról van szó, melyek pótlása a vagyon
felosztásnál nélkülözhetetlen lesz.
A Csákvári Önkormányzati Társulás esetében az elsődleges cél az intézményfenntartás volt. Amennyiben a
Katolikus Szeretetszolgálat átveszi az intézményfenntartást, kiszervezésre kerül az intézményfenntartás és
felmerül a kérdés, hogy a társulásnak, mint jogi személynek működnie kell-e.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága javasolja a tájékozató elfogadását.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság is egyetért a tájékoztató elfogadásával.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság is támogatja a tájékoztató elfogadását.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a társulásokról szóló beszámoló elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
303/2015 (IX.29.) határozata
a Csákvár Város Önkormányzata részvételével működő társulásokról szóló
beszámoló elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján elfogadja a Csákvár Város Önkormányzata részvételével
működő társulásokról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11./ Döntés a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról és működtetéséről szóló
Megállapodás II. számú módosításáról
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
A négy település önkormányzata által fenntartott hivatal létszámában változtatnák. A Csákvári
Önkormányzat alkalmazásában lévő hivatalsegéd viszi ki a hivatali leveleket, mert korábbi számítások
alapján gazdaságosabb, ha a helyi leveleket alkalmazottal vitetjük ki, nem a postával. A hivatali költségvetés
lehetővé teszi, hogy a hivatal létszámában jelenjen meg ő, és ne Csákvár városát terhelje a bére. Ezért kérjük
a Megállapodás-módosítást. Gánt, Vértesboglár és Bodmér már tárgyalta az előterjesztést. Bodmér azzal a
kitétellel járult hozzá az elfogadáshoz, ha az önkormányzatuk részére nem kerül többletköltségbe. Kérem a
csákvári testületet is, hogy járuljon hozzá a Megállapodás-módosításhoz, hiszen ez költségmegtakarítást
jelent az önkormányzat részére.
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Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a költségvetési megtakarítás miatt javasolja az elfogadást.
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Szeretném tájékoztatni a testületet arról, hogy az egyik adós kolleganőnk felmondott, ezt az álláshelyet nem
töltjük be, mert várható hogy államigazgatási feladatokat visznek el.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, aki egyetért a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
fenntartását és működését biztosító Megállapodás II. számú módosításáról szóló határozati javaslat
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
304/2015. (IX. 29.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartását és működtetését biztosító Megállapodás II.
számú módosításáról
I.
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csákvári Közös Önkormányzat
Hivatal fenntartásáról és működtetéséről szóló Megállapodás módosítására” vonatkozó előterjesztést, mely
alapján a következő módosító okiratot elfogadja:
II.
1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csákvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Vértesboglár Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete Csákvári Közös Önkormányzat Hivatal fenntartásáról és
működtetéséről szóló Megállapodást 2015. október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a
II. számú módosítás:
1./ A Megállapodás 13.6 pontjában szereplő „takarító hivatalsegéd: 1fő” szövegrész helyébe„ fizikai
alkalmazott: 2 fő” szövegrész lép.
2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
fenntartására és működtetésére létrejött Megállapodás 1. pontban foglalt módosítással e határozat 1.
számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a Csákvári Közös
Önkormányzati Hivatal fenntartására és működtetésére létrejött Megállapodás módosításával
kapcsolatos teendők elvégzésére.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: 1-2. pontra: polgármester
3. pontra: jegyző
12./ Döntés a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Tóth Jánosné címzetes főjegyző:
Az előző napirendhez kapcsolódik a módosítás, mert az SZMSZ-ben is szerepel a hivatali létszám. A
Szervezeti és Működési Szabályzatot a testületek fogadják el, ezért szükséges a testületi döntés a
módosításhoz.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról szóló határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
305/2015. (IX. 29.) határozata
a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának I. számú
módosításáról
I.
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csákvári Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására” vonatkozó előterjesztést, mely alapján a
következő döntést hozza:
II.
1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csákvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Vértesboglár Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete Csákvári Közös Önkormányzat Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) 2015. október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja, mely az I. számú módosítás:
1./ Az SzMSz II.1. pontjában szereplő „Gazdálkodási Iroda 9 fő” szövegrész helyébe „Gazdálkodási
Iroda 9 fő + 2 fő fizikai alkalmazott” szöveg lép.
2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Közös Önkormányzat Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. pontban foglalt módosítással e határozat 1. számú mellékletében
foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a Csákvári Közös
Önkormányzat Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos teendők
elvégzésére.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: 1-2. pontra: polgármester
4. pontra: jegyző
13./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról
Illés Szabolcs polgármester:
Szokásossá vált, hogy minden hónapban tájékoztatjuk a testületet és a lakosságot az aktuális pályázatokról.
Az előterjesztéshez képest javítás, hogy a Fazekas Emlékházra 600.000,- Ft-ot nyertünk, a múzeum tető
héjazat cseréjére 3 millió forintot. Egy másik pályázatunk is nyertes lett, de nem akkora mértékben, amire
számítottunk. Az önerő is nagyobb lett volna, mint az elnyert összeg, ezért ezen a pályázaton nem veszünk
részt. A jövő évi rendezvényekre készülve benyújtásra került az NKA-hoz az író olvasó találkozó
megszerzéséhez a pályázat, illetve a 2016. évi Floriana Nap megszervezéséhez is a pályázat. Az
önkormányzatnak a 2016. évi költségvetés terhére kellene önerőt biztosítani. Emellett pályázat került
benyújtásra a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására 900.000,- Ft értékben. Ahogy jeleztem, a hónap
középén volt a Civil Kerekasztal megbeszélése, ahol az augusztus 20-i program került kiértékelésre.
Felmerült, hogy a Floriana Napot másik időpontban szervezzük meg, lehetőséget adva magunknak, hogy a
pályázati forrásokat jobban igénybe tudjuk venni. A rendezvényre beadott pályázat azért nem nyert az idei
évben, mert a kiemelt rendezvények miatt kevés összeg állt rendelkezésre. A rendezvényt az idei évben
önerőből valósítottuk meg. Elhangzott, hogy a várossá nyilvánításhoz kössük a Floriana Napot, ez július
közepe lenne. Ekkor kerülhetne megtartásra a legnagyobb városi ünnepség.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását javasolja
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja a Településfejlesztési Bizottság javaslatát.
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dr. Szeredi Péter képviselő:
A határozati javaslatokkal egyetértek.
Illés Szabolcs polgármester:
Ki kell emelni, hogy a Fazekas Emlékházon nem az egész tető lett lecserélve, hanem a jelenlegi nád lett
felújítva. Kérem, aki a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
306/2015. (IX. 29.) határozata
az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásáról
1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az önkormányzat által benyújtott,
folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.
2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértes Múzeum tetőhéjazatának cseréjéhez
szükséges bruttó 3.000.000,- Ft támogatáson felüli összeget maximum bruttó 100.000 Ft-ig az önkormányzat
2015. évi költségvetése terhére biztosítja.
3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű gyermekek 2016. évi
táboroztatására bruttó 153.600,- Ft-ot elkülönít 2016. évi költségvetése terhére.
4. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi:
 Floriana Nap megszervezésére bruttó 415.000,- Ft-ot,
 Író-olvasó találkozóra bruttó 107.600,- Ft-ot biztosít
a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 2016.évi költségvetése terhére.
5. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a pályázatok előkészítéséről
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lebonyolítására, a pályázatok
benyújtására és a pályázatok nyertessége esetén a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 1-2. pont – azonnal
3-4. pont – a 2016. évi költségvetés tervezése, elfogadása
5. pont - folyamatos
Felelős: 1-4. pont – polgármester
5. pont – jegyző, polgármester
14./ Egészségmegőrző védőoldások támogatása
Illés Szabolcs polgármester:
Egy gyógyszer forgalmazó cég keresett meg, és az önkormányzat által finanszírozott védőoltások mellett
újabb oltásokat ajánlott a figyelmünkbe. A korábbi években az önkormányzat a lányok HPV elleni
védőoltását támogatta a költségvetési keret terhére. Azonban mivel ez állami finanszírozásba került át az idei
évben, már nem került az önkormányzatnak külön költségbe. Vannak olyan védőoltásokat, amiket
megrendelhetünk, a leggyakoribb betegségek ellen lehetne beoltatni a gyerekeket. A felsorolt védőoltások a
Rota vírus, a bárányhimlő, a fiúk HPV elleni védőoltása és a Pneumococcus ellen használt.
Mészáros Tamás képviselő:
A bizottság kihasználva a szakmai hátteret, azt javasolja, hogy a Rota vírus és a bárányhimlő elleni védőoltás
igény felmérésére kérjük fel a védőnőket. Javasoljuk, hogy a felmérés során az 50 %-os támogatottság esetén
mérjék fel az igényeket. Hosszan beszélgettünk ezekről, nem szeretném ismertetni részletesen. A védőnők
segítségét kérjük a felmérésben, és javasoljuk, hogy 1,5 millió forint keretösszeget biztosítsunk. Az
önkormányzat vegye ki a részét az egészségügyből és támogassa a prevenciót.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy a 2016. évi költségvetés összeállításakor 1,5 millió forintot
tervezzünk.
Csutáné dr. Hámori Anikó képviselő:
Sikerült utána nézni a másik gyártó cégnek?
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dr. Rankl Erzsébet képviselő:
Két cég van, érdemes lenne a másik céget is megkeresni, hogy ők milyen oltóanyagot tudnak adni.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a lakossági prevenciós programokról szóló határozati javaslat elfogadásával a bizottsági
javaslatok szerint, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
307/2015. (IX. 29.) határozata
lakossági prevenciós programokról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségmegőrzést és betegségmegelőzést
szolgáló prevenciós programokról szóló előterjesztést megvitatta és úgy határozott, hogy

1. felkéri a védőnői szolgálatot annak felmérésére, hogy 50 %-os támogatás mellett mekkora igény lenne
Rota vírus, illetőleg bárányhimlő elleni védőoltásra.

2. az 1. pont szerinti felmérés eredményeként megismert tényleges igény alapján felkéri a hivatalt a kétféle
védőoltásra vonatkozó legalább kettő cégtől történő árajánlatkérésre.

3. az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 1,5 millió forint keretösszeget biztosít a védőoltás-program
finanszírozására.
Határidő: 1. pont – azonnal
2. pont – a tényleges igények ismeretében azonnal
3. pont – a 2016. évi költségvetés tervezése, elfogadás
Felelős: 1. és 3. pont – polgármester
2. pont - jegyző
15./ Csákvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalkotása
Illés Szabolcs polgármester:
A 2014-2020-ig tart a programozási időszak pályázatai elindulnak. Előírás a városi települések számára,
hogy rendelkezzenek Integrált Településfejlesztési Stratégiával. 2007-től 2013-ig ezeket pályázati forrásból
támogatták, jelenleg ez nem elérhető. De város lévén a sikeres pályázatokhoz elengedhetetlen az ITS
megléte, ami a következő 6-9 évre meghatározza a programokat, ami mentén a települést fejleszteni tudjuk.
Mikor a Humán Erőforrások Bizottsága tárgyalta az előterjesztést még nem érkezett meg a három árajánlat,
de a Pénzügyi és Jogi Bizottság már tárgyalta az ajánlatokat is, és javasolt nyertes pályázót is.
Mészáros Tamás képviselő:
A borítékbontástól függetlenül a Humán Erőforrások Bizottsága támogatta a megrendelést.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság is javasolta a megrendelést. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy attól
függetlenül, hogy ez szükséges a pályázáshoz, egy településnek előnyére válik, ha összeszedett tanulmánnyal
rendelkezik, ami kiemeli a település fejlesztési irányát. Célzottabban lehet indulni a pályázatokon, és a város
igényét meg tudja ezzel jeleníteni. A bizottság javasolta a stratégia megrendelését.
Fehér Imre képviselő:
Három cégtől történt ajánlatkérés – a legjobb ajánlatot a Vár-Kör Consulting Kft. nyújtotta be. A bizottság
támogatta a terv megrendelését, melynek költsége a jövő évi költségvetésbe kerüljön tervezésre.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Csákvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalkotására a
Képviselő-testület bruttó 2.540.000,- Ft vállalkozási díj ellenében megbízza a Vár-Kör Consulting Kft.-t,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
308/2015. (IX. 29.) határozata
Csákvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalkotásáról
1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Integrált Településfejlesztési Stratégia
megalkotásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.
2. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Településfejlesztési Stratégia
elkészítésével a Vár-Kör Consulting Kft.-t bízza meg, összesen bruttó 2.540.000 Ft vállalkozói díj ellenében.
3. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a Stratégia elkészítésében
működjön közre, és a nyertes ajánlattevő számára a szükséges adatokat biztosítsa.
4. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
egyeztetések lefolytatására és a vállalkozási szerződés 2. pont szerinti céggel történő aláírására.
Felelős:
Határidő:

1., 2. és 4. pont – polgármester
3.pont – jegyző
1,2,4. pont – azonnal
3. pont – folyamatos

16./ Tájékoztató önkormányzati ingatlanok csatorna rákötése
Illés Szabolcs polgármester:
A Fejérvíz Zrt. levélben tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy az önkormányzati ingatlanok közül
három nem rendelkezik rákötéssel. A Bagóház udvarában jelenleg raktárként működik egy helyiség, a benne
lévő vizesblokkot senki nem használja. Az állaga leromlott, a mérőórát le kellene szerelni melynek költsége
20.000,- Ft.
A Vértes Múzeum épületében a kivitelező nem megfelelően építette ki a csatlakozást, a pontos teendőket és a
javítási munkálatokat a hét folyamán egyeztetjük a Fejérvíz Zrt. illetékeseivel.
A Jókai utca 45. szám alatt a rákötés fizikálisan megtörtént, csak még nincs üzembe helyezve.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
A Vértes Múzeum esetében meg kell keresni a kivitelezőt, ha nem megfelelően létesítette a csatlakozást,
hogy garanciálisan végezze el a javítást.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Bagóházban a mérőórák leszerelését, a
Vértes Múzeum esetében várjuk a megoldást.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja a Településfejlesztési Bizottság javaslatát.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért az önkormányzati ingatlanok csatornarákötéséről szóló tájékoztató elfogadásával a
bizottsági javaslatoknak megfelelően, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
309/2015. (IX.29.) határozata
az önkormányzati ingatlanok csatornarákötéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
1. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény kötelező csatornarákötéssel összefüggő rendelkezéseit, és úgy határozott, hogy a törvényi
kötelezettség önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében történő teljesüléséről szóló tájékoztatót
elfogadja.
2. Felkéri a Hivatalt, hogy a Bagóház (Szabadság tér 3.) udvarán lévő mérőórák leszereléséről, a Jókai u. 45.
szám alatti ingatlan esetében a szerződés megkötéséről gondoskodjon.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kossuth u. 2. szám alatti Vértes Múzeum csatorna rákötésével
kapcsolatban a kivitelezővel és a Fejérvíz Zrt-vel tárgyalást folytasson.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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17./ Tulajdonosi hozzájárulás a napközi-konyha étterem ablakcseréjéhez
Illés Szabolcs polgármester:
Kiss László vállalkozó levélben kereste meg az önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy a napközi
étkezőjének az udvar felőli részén, saját költségén szeretné kicseréltetni az ablakokat. Mivel a tulajdonos az
önkormányzat, a beruházás tulajdonosi hozzájárulást igényel. Meg kell köszönnünk a vállalkozónak a munka
elvégzését, és természetesen javaslom a tulajdonosi hozzájárulás megadását.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság ülésen itt volt a vállalkozó. Elmondta, hogy a fűtőtesteket is tervezi
kicserélni. A bizottság is támogatta a beruházást és köszönetét fejezte ki. Javasoljuk a tulajdonosi
hozzájárulás megadását.
Illés Szabolcs polgármester:
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló
határozati javaslat elfogadásával a Szent István utca 2/a szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
ablakcseréjéhez, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
310/2015. (IX. 29.) határozata
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Csákvár, Szent István utca 2/a szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlan ablakcseréjéhez
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte (a napközi konyhát és éttermet
üzemeltető) Kiss László vállalkozó önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására vonatkozó elképzeléseit és
úgy határozott, hogy:
1. az étterem rész 3 darab, egyenként 3,6 x 2 méter nagyságú, udvar felé néző, szimpla üvegű ablakának –
kérelmező teljes költségviselése melletti – műanyag nyílászárókra történő cseréjéhez tulajdonosi
hozzájárulását adja,
2. a felújításra kizárólag a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézőjével való folyamatos
egyeztetés mellett, szakmai álláspontjának figyelembe vételével kerülhet sor.
Felelős: 1. pont – polgármester
1. pont – a hivatal műszaki ügyintézője
Határidő: 1. pont – azonnal
2. pont – a felújítás ideje alatt folyamatos
18./ A katolikus egyház kérelme a temető-fenntartási szerződés tervezetének módosítására
vonatkozóan
Illés Szabolcs polgármester:
Tavasszal került a testület elé a temető-fenntartási szerződés felülvizsgálata. A tervezetek megküldésre
kerültek az egyházak részére. Az evangélikus egyházzal már megtörtént a szerződéskötés, a reformátusokkal
és a katolikusokkal még nem. A katolikusok kérik a szerződés átdolgozását három pontban. Ebből kettő
formai jellegű, nincs akadálya a módosításnak. A 3. pont anyagi jellegű változtatást tartalmaz. A levélben
tájékoztatják a testületet a temető-üzemeltetés költségeiről, és kérik, hogy az eredeti összeget 50 %-kal
emelje fel a testület.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága ülésén is felmerült, hogy nem a bizottság profiljába vágó, de mindhárom
egyházat érintő kérdésről van szó, ezért állást foglaltunk. Javasoljuk, hogy az eredeti szerződés – az egyház
kérésének megfelelően – csak a KSH inflációs ráta szerinti változással módosuljon.
Zolnai Sándor képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság egyetért a Humán Erőforrások Bizottsága javaslatával.
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Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság csatlakozott a javaslatokhoz. A katolikus egyház emelést javasolt 50.000,- Ft
mértékben, de mivel az evangélikusokkal megkötésre került a szerződés, a világi elnök számára az is
elfogadható volt, hogy jövőre a 2017. évi szerződés kerüljön újra tárgyalásra.
2001 óta nem változott a szerződés. Az volt a kérés, hogy 15 év eltelt, felül kellene vizsgálni ezt az összeget.
Mészáros Tamás képviselő:
Kaptunk egyfajta indoklást a kérésnek, de a temető-üzemeltetésnek van bevétele, kiadása is. A korrekt
tárgyaláshoz komplett elszámolást kell tenni. Akkor lehet teljesen új árat kialakítani, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Örülök, hogy a 2016 évre megköttetik a szerződés, 2016-ban majd fel kell készülni a
szerződések felülvizsgálatára.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a katolikus egyházzal kötendő temető-fenntartási szerződésről szóló 120/2015. (III. 30.)
határozat módosításával a következők szerint, kézfeltartással jelezze.
„Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csákvári Római Katolikus Plébánia
Temető-fenntartási Szerződés tervezetének módosítására irányuló kérelemét és úgy határozott, hogy Csákvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2015. (III. 30.) határozatát a következők szerint
módosítja:
1. A Temető-fenntartási Szerződést – Csákvár Város Önkormányzatával – megkötő másik fél megnevezése
Római Katolikus Egyházközségről „Csákvár Római Katolikus Plébániára” változik.
2. A szerződés-tervezet szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozó részének 2. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges közművek (vízvezeték), valamint
közcélú zöldfelületek karbantartásával, szükség szerinti felújításával és gondozásával Fenntartót bízza meg.
A fenti feladatok szerződésszerű teljesítését Fenntartó – jelen szerződés aláírásával – 100.000 Ft/év
fenntartási díj ellenében vállalja, amely az aláírást követő évtől minden évben a tárgyévet megelőző évi, a
tárgyév első negyedévében a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével változik. A temető-fenntartási
díjat a kerekítés szabályai szerint, 1000 Ft-ra kerekítve kell minden évben meghatározni.”
3. A szerződés-tervezet felek jogait és kötelezettségeit szabályozó részének 1. és 11. pontja törlésre kerül, és
a többi pont számozása ennek megfelelően változik.
A határozat változással nem érintett rendelkezései továbbra is érvényesek.”
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
311/2015. (IX. 29.) határozata
a katolikus egyházzal kötendő Temető-fenntartási Szerződésről szóló 120/2015. (III. 30.) határozat
módosításáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csákvári Római Katolikus Plébánia
Temető-fenntartási Szerződés tervezetének módosítására irányuló kérelemét és úgy határozott, hogy Csákvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2015. (III. 30.) határozatát a következők szerint
módosítja:
4. A Temető-fenntartási Szerződést – Csákvár Város Önkormányzatával – megkötő másik fél megnevezése
Római Katolikus Egyházközségről „Csákvár Római Katolikus Plébániára” változik.
5. A szerződés-tervezet szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozó részének 2. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges közművek (vízvezeték), valamint
közcélú zöldfelületek karbantartásával, szükség szerinti felújításával és gondozásával Fenntartót bízza meg.
A fenti feladatok szerződésszerű teljesítését Fenntartó – jelen szerződés aláírásával – 100.000 Ft/év
fenntartási díj ellenében vállalja, amely az aláírást követő évtől minden évben a tárgyévet megelőző évi, a
tárgyév első negyedévében a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével változik. A temető-fenntartási
díjat a kerekítés szabályai szerint, 1000 Ft-ra kerekítve kell minden évben meghatározni.”
6. A szerződés-tervezet felek jogait és kötelezettségeit szabályozó részének 1. és 11. pontja törlésre kerül, és
a többi pont számozása ennek megfelelően változik.
A határozat változással nem érintett rendelkezései továbbra is érvényesek.
Felelős:
Határidő:

jegyző
azonnal
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Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a református egyházzal kötendő temető-fenntartási szerződésről szóló 121/2015. (III.
30.) határozat módosításával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
312/2015. (IX. 29.) határozata
a református egyházzal kötendő Temető-fenntartási Szerződésről szóló 121/2015. (III. 30.) határozat
módosításáról
I. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a református egyházzal
kötendő Temető-fenntartási Szerződés tervezetéről szóló 121/2015. (III. 30.) határozatát a következők szerint
módosítja:
1. A szerződés-tervezet szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozó részének 2. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges közművek (vízvezeték), valamint
közcélú zöldfelületek karbantartásával, szükség szerinti felújításával és gondozásával Fenntartót bízza meg.
A fenti feladatok szerződésszerű teljesítését Fenntartó – jelen szerződés aláírásával – 60.000 Ft/év fenntartási
díj ellenében vállalja, amely az aláírást követő évtől minden évben a tárgyévet megelőző évi, a tárgyév első
negyedévében a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével változik. A temető-fenntartási díjat a kerekítés
szabályai szerint, 1000 Ft-ra kerekítve kell minden évben meghatározni.”
2. A szerződés-tervezet felek jogait és kötelezettségeit szabályozó részének 11. pontja törlésre kerül.
3. A határozat változással nem érintett rendelkezései továbbra is érvényesek.
II. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt az I. pont szerint módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szerződés tervezet előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: I. pont – jegyző
II. pont – jegyző, polgármester
Határidő: azonnal
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért az evangélikus egyházzal fennálló temető-fenntartási szerződés módosításával,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
313/2015. (IX. 29.) határozata
az evangélikus egyházzal fennálló Temető-fenntartási Szerződés módosításáról
I. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető-fenntartó történelmi
egyházak esélyegyenlőségének, egyenjogúságának elvéből kiindulva kezdeményezi – a 122/2015. (III. 30.)
Kt. határozat alapján – a Csákvári Evangélikus Egyházközséggel megkötött Temető-fenntartási Szerződés
módosítását az alábbiak szerint:
1. A szerződés szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozó részének 2. pontját felek közös
megegyezéssel hatályon kívül helyezik és helyébe a következő rendelkezést léptetik:
„Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges közművek (vízvezeték), valamint
közcélú zöldfelületek karbantartásával, szükség szerinti felújításával és gondozásával Fenntartót bízza meg.
A fenti feladatok szerződésszerű teljesítését Fenntartó – jelen szerződés aláírásával – 40.000 Ft/év fenntartási
díj ellenében vállalja, amely az aláírást követő évtől minden évben a tárgyévet megelőző évi, a tárgyév első
negyedévében a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével változik. A temető-fenntartási díjat a kerekítés
szabályai szerint, 1000 Ft-ra kerekítve kell minden évben meghatározni.”
30

2. A szerződés felek jogait és kötelezettségeit szabályozó részének 11. pontját felek közös megegyezéssel
hatályon kívül helyezik.
II. Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt az I. pont szerinti szerződésmódosítás előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert az evangélikus egyházközség vezetőivel történő
egyeztetésre és a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: I. pont – jegyző
II. pont – jegyző, polgármester
Határidő: azonnal
19./ A település közlekedési tábláinak állapota
Illés Szabolcs polgármester:
A hivatal felmérést készített a településen lévő táblák állapotáról és pótlásáról. A felmérés alapján – 48
helyen van hiányosság, vagy hiba. Ennek részletezése az előterjesztésben olvasható. Az előterjesztést a
Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta.
Zolnai Sándor képviselő:
Nagyon korrekt táblázatot tudtunk átnézni, a hivatali dolgozók feltárták az összes érintett kereszteződést. A
megállapítás szerint rossz állapotban vannak a táblák, azonban nem tudom a táblák felújításának van-e
realitása. A költsége ugyanott van, mint az új táblák beszerzésének. Kereszteződés nem lehet tábla nélkül,
kellene pótkészlet a javítás idejére. A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a Rákóczi és Kossuth
utca sarkán hiányzó STOP tábla pótlását a hivatal még az idei évben végezze el az idei költségvetés terhére.
A felmérés során megállapított hiányosságok pótlására 320.000,- Ft tervezését javasoljuk a 2016. évre.
Fehér Imre képviselő:
48 tábla beszerzését javasolja a Pénzügyi és Jogi Bizottság a 2016. évi költségvetés terhére 320.000,- Ft
keretösszeg tervezésével.
Illés Szabolcs polgármester:
Felhívnám a figyelmet arra, hogy bűncselekménynek minősül a közlekedési tábla eltulajdonítása, kérek
mindenkit, tartózkodjon efféle magatartásról!
Kérem, aki egyetért a település közlekedési tábláinak állapotáról szóló határozati javaslat elfogadásával, az
idei évben a Rákóczi és Kossuth utca sarkára STOP tábla kihelyezésével, a 2016. évi költségvetés terhére
320.000,- Ft keretösszeg biztosításával a táblák felújítására, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
314/2015. (IX. 29.) határozata
a település közlekedési tábláinak állapotáról
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település közlekedési tábláinak állapotáról szóló
tájékoztatót megismerte és annak elfogadása mellett úgy határozott, hogy:
1. a STOP tábla pótlását a Rákóczi utca és a Kossuth utca sarkán elrendeli, és ahhoz az önkormányzat
2015. évi költségvetése terhére forrást biztosít.
2. az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe közlekedési táblák cseréjére 320.000 Ft keretösszeget
tervez.
Határidő:
Felelős:

1. pont – azonnal
2. pont – a költségvetés tervezése, elfogadása
polgármester

20./ Döntés utcanyitásról a Felső-Haraszt utca folytatásában
Illés Szabolcs polgármester:
Lakossági megkeresés érkezett korábban a tekintetben, hogy a bejelentő tulajdonát képező ingatlanok
megközelítéséhez a HÉSZ-ben előirányzott út kialakítását kéri az önkormányzattól. Többször megvizsgálta a
hivatal a lehetőségeket, a korábbi HÉSZ-ben szereplő utca nyitása is felmerült. A tulajdonosok megkeresése
megtörtént a tulajdonukban lévő telkek átadásával, megvásárlásával kapcsolatban, azonban nem kívánják
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sem eladni, sem átadni az érintett ingatlanokat. Amennyiben a HÉSZ-ben szereplő utca terv megvalósításra
kerülne, két tulajdonosnak is jelentősen romlana az életminősége.
Zolnai Sándor képviselő:
Elég szomorú dolog ez. Kudarccal végződő próbálkozás, de az önkormányzatnak nincs olyan eszköz a
kezében, amikor egyszerű eljárással rendezni lehetne ezt a problémát. Az ott élők elzárkóznak az utcanyitás
lehetőségétől. A rendezési terv megoldása másoknak nem elfogadható, így békésen nem lehet a helyzetet
rendezni. Annyi elhangzott a bizottság ülésén, hogy kérjük a testületet, amennyiben az érintett lakosok
bármilyen más megoldást találnak, a testület segítsen a HÉSZ módosításban, az áldatlan állapot
megszűntetésében.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság csatlakozott a Településfejlesztési Bizottság állásfoglalásához. Nem csak egy
javaslat volt, hanem több is, azonban a helyben lakók megegyezésének hiánya miatt egyik javaslat sem
elfogadható. A harmadik lehetőség pedig a terepviszonyok miatt nem kivitelezhető.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a Felső-Haraszt utca folytatásában utcanyitásról szóló határozati javaslat elfogadásával
aszerint, hogy a hivatal tájékoztassa az érintetteket arról, hogy az önkormányzatnak nincs lehetősége az
érintett telkek megközelíthetőségének biztosítására, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
315/2015. (IX. 29.) határozata
a Felső-Haraszt utca folytatásában utcanyitásról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvár 889/3 – 891/1 ingatlanok
megközelíthetőségének lehetőségeiről szóló tájékoztatást megismerte és tudomásul vette. Ezzel egyidejűleg
felkéri a hivatalt, hogy a megtett intézkedésekről kérelmezők részére levélben nyújtson tájékoztatást.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

21./ Kerítés létesítése a régi iskola udvarán lévő bérlakások leválasztása érdekében
Illés Szabolcs polgármester:
Lakossági megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy az iskola Szent István utcai épületében tanuló diákok
mentális fejlődését zavarja a Pásztorház környékén élő bérlők viselkedése, magatartása. Kérik, hogy az
önkormányzat kerítse le a bérbe adott ingatlanokat az iskolától.
Változás történt annyiban, hogy a problémásabb bérlő kiköltözött, a másik bérlő Veigl László fel lett
szólítva, hogy a probléma forrását jelentő farakását tüntesse el, ne legyen balesetveszély forrása.
Egyeztettünk az intézmény vezetőjével is, aki nem szeretné, hogy a kerítés elkészüljön.
Zolnai Sándor képviselő:
A kérés lényege, hogy az iskolát válasszuk el az ott lakók mindennapjaitól. Nem lehetne ott kerekítést
kialakítani, mert a gyerekek mentális fejlődését zavaró dolgok elzárására zárt kerítés kell.
Nehezen lenne kivitelezhető, és nem is indokolt a zárt kerítés megépítése. Az egyik lakó tűzifát tárolt az
udvaron, ami a gyerekekre nézve balesetveszélyes, annak eltakarítására felkértük az ott lakókat. Fel lehet
hívni az ott lakók figyelmét arra is, hogy iskolába nyílik az udvaruk, ennek megfelelően viselkedjenek.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság nem javasolta a kerítés létestését.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő:
Én is érintett szülő vagyok, ilyen módon is, és mint képviselő is utána jártam a dolognak. Nem biztos, hogy
egyszerű döntés, hogy szeretnék-e zárt udvart vagy nem.
Három jogszabályt találtam – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete, a törzsszöveg tartalmazza
az udvarra vonatkozó rendelkezést. Követelmény, hogy az iskolaudvart csak az iskolába felvett gyerekek
vegyék igénybe.
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A nemdohányzók védelméről 1999. évi 42. törvény
A közoktatási intézményben teljes a dohányzási tilalom. Elég nehezen tudja a fenntartó betartani ezeket,
hiszen a bérlőnek joga van az ingatlana megközelíthetőségéhez, vendégeket fogadni, és azt csinálni, amit
szeretne.
Mivel az iskolakerítés és az óvodakerítés között nincs 10 méter, ott nem is lehetne az utcán dohányozni.
A nemzeti köznevelésügyi törvény 25.§ (3) szerint a nevelési oktatási intézménynek gondoskodnia kell a
tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről. A
működtető az önkormányzat, neki kell gondoskodni ezekről. Annak idején a kiskapu csak érkezés indulás
idején volt nyitva, nem állandóan.
Talán ha kiegészítenénk a javaslatot, hogy „Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület
megtárgyalta az általános iskola Csákvár, Szent István utca 1. szám alatti épületébe járó 1/a és 1/b osztály
szülői közössége képviselőinek kérelmét a fenti ingatlan udvarának önkormányzati tulajdonú bérlakásoktól
történő lekerítése tárgyában, és az iskolaigazgató véleményét kikérve úgy határozott, hogy a kerítés
megépítését nem tartja indokoltnak. Az iskolaudvar rendjének biztosítására, az állapot rendezésére
vonatkozóan felszólítja az érintett bérlőket és a bérleti szerződések készítése során hangsúlyt helyez az
iskolaudvar rendjére vonatkozó előírások megjelenítésére.”
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a régi iskola udvarán az iskolaigazgató véleményének ismeretében ne
támogassuk a kerítés létesítését, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
316/2015. (IX. 29.) határozata
kerítés létesítéséről a régi iskola udvarán lévő bérlakások leválasztása érdekében
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az általános iskola Csákvár, Szent István
utca 1. szám alatti épületébe járó 1/a és 1/b osztály szülői közössége képviselőinek kérelmét a fenti ingatlan
udvarának önkormányzati tulajdonú bérlakásoktól történő lekerítése tárgyában, és az iskolaigazgató
véleményét kikérve úgy határozott, hogy a kerítés megépítését nem tartja indokoltnak. Az iskolaudvar
rendjének biztosítására, az állapot rendezésére vonatkozóan felszólítja az érintett bérlőket és a bérleti
szerződések készítése során hangsúlyt helyez az iskolaudvar rendjére vonatkozó előírások megjelenítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Illés Szabolcs polgármester:
Ennek a bejelentésnek az okán is fontos, indokolt, hogy azokba a házakba ne költöztessünk be bérlőket. Már
csak 1 bérlő lakik ott jelenleg, a másik kiköltözött. A jelenlegi bérlő bérleti szerződése április 30-án lejár,
akkor szorgalmazni kellene, hogy próbáljon meg másik lakást keresni. Azokat a lakásokat más célra is
tudnánk hasznosítani.
22./ Aktuális ügyek
704 hrsz.-ú ingatlanon üzlet bővítése
Illés Szabolcs polgármester:
Visszatérő téma, a májusi ülésen foglalkoztunk vele, hogy a Kossuth utcában található „Belmajorban”
működő zöldségbolt megszűnésével az ingatlan értékesítésre került. A jelenlegi tulajdonos kérte az
önkormányzat hozzájárulását a bővítéshez. Májusban úgy döntöttünk, hogy visszatérünk a döntésre, ha látjuk
a terveket. A tervek elkészültek, az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi
Bizottság is tárgyalta.
Zolnai Sándor képviselő:
Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a Településfejlesztési Bizottság ülésen még olyan kérdések merültek fel,
amikre nem kaptunk választ, mert nem volt jelen a kérelmező. A Településfejlesztési Bizottság azt javasolta,
hogy vegyük le a napirendről az előterjesztést.
Fehér Imre képviselő:
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A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja megadni a 123 m2 bővítéshez a hozzájárulást. Az épületek, és a
terület nem ugyanazon tulajdonoshoz tartozik. Az épület magánkézben van, a terület az önkormányzaté. Ez
adja az érdekes jogi helyzetet.
Az önkormányzat csak a saját területén lévő építkezéshez tud hozzájárulni, az épület jellegét a 2013. évi
HÉSZ előírásai biztosítják.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy az ott elhangzottak figyelembevételével hoznak új tervet az október
13-i Településfejlesztési Bizottsági ülésre. Az építtető korrekt volt, megkérte a tervezőt, hogy üljön le velem
áttekinteni a felmerült kérdéseket. Szombaton egyeztettem a tervezővel, aki azt ígérte, hogy ennek
megfelelően készít egy másik tervet, amit vagy elfogad az építtető, vagy nem. Ha most megadjuk a
hozzájárulást, akkor azt épít, amit akar. Szeretném látni az új terveket.
Fehér Imre képviselő:
Kompromisszum-képességet mutatott a kérelmező, ha mi megadjuk a hozzájárulást.
Ö készséges az épület megvalósításának módosításában egyezségre az önkormányzattal annak ellenére, hogy
a jogszabályok nem adnak lehetőséget arra sem, hogy a véleményt kifejtsük. A jogszabályok nem adnak arra
lehetőséget, hogy a külalakra vonatkozóan észrevételeket, javaslatokat tegyünk. Fontos szempont az
önkormányzatnak, hogy ha megvalósul a bővítés, akkor több iparűzési adó fog befolyni, ezt is mérlegelnie
kell az önkormányzatnak. Ez alapján javasolta a bizottság a hozzájárulás megadását.
Kerüljön vissza véleményezésre a terv, de nem adhatunk ahhoz hozzájárulást, hogy mit építhet, a bővítésen
kívül.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Fából vaskarika. Még két dolgot meg kellene tenni. Egy helyrajzi számon vannak az épületek, csak albetétek
vannak. Úgy tudom, hogy 50 %-os beépítettség lehetséges, azt a beépítéssel jelenlegi tervet benyújtó ki is
használja. Ezzel korlátozza a többi albetét tulajdonos jogait, akik lemondhatnak róla, de meg kell őket
kérdezni és csatolni a nyilatkozatukat.
Ha Fehér képviselő úr így értelmezi a tárgyalást, akkor nincs értelme a határozati javaslatnak. Nem ebben
maradtunk múlt héten.
Fehér Imre képviselő:
Olyan megoldásnak kell születni, hogy a városképhez illeszkedő legyen az épület. A vállalkozó
kompromisszum-készséget mutatott arra, hogy beleszólhassunk a kinézetbe.
Zolnai Sándor képviselő:
13 nap alatt az építtető nem fog érdeksérelmet elszenvedni. Nem tudom mi hangzott el a megbeszélésen, de
ha az elhangzott, hogy 13-ára jön tervvel, akkor értelmetlen a tulajdonosi hozzájárulás megadása. Olyan
szándék kifejezését javaslom, hogy 13-a után ne húzzuk a dolgot.
A tervek, amik elkészültek, a jelenleg hatályos HÉSZ-nek mindenben megfelelnek. Szubjektív, hogy kinek
mi tetszik, és szubjektív dologról vitatkoztunk. Ezek olyan dolgok, amihez jogi lehetőségünk nincsen. Ha a
tulajdonosi hozzájárulást nem adjuk meg, építtető elmondta, hogy van lehetősége 4 emeletes házat is építeni.
Azért mert nem tetszik a magas épület, kukacoskodunk, lehetősége van magasabbat építeni.
Van kompromisszum készség az építtetőben. Ha így van, 13-án térjünk erre vissza.
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a 704 hrsz.-ú ingatlan üzlet bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról az október 13-i rendkívüli ülésen döntsünk, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
317/2015. (IX. 29.) határozata
napirendi pont elnapolásáról
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Csákvár 704 hrsz.-ú
telken elhelyezkedő 704/C és 704/D helyrajzi számú felépítmények bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról szóló napirend tárgyában 2015. október 13-i rendkívüli ülésén dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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a Dallam Ami támogatás igénye
Illés Szabolcs polgármester:
Ludányi Tamás igazgató keresett meg azzal, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a működéshez. A
költségvetésben erre nem terveztünk, és a művészeti iskola civil szervezetnek minősül, azok a szabályok
vonatkoznak rá, mint a többi szervezetre. A civil alapból tudunk forrást biztosítani, jelenleg 400.000,- Ft áll
rendelkezésre. Javaslom az átutalást.
Mészáros Tamás képviselő:
A Humán Erőforrások Bizottsága is támogatja a 400.000,- Ft átutalását az idei évre. A jövő évben újra
tárgyaljuk.
Fehér Imre képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatta a Humán Erőforrások Bizottsága javaslatát
Illés Szabolcs polgármester:
Kérem, aki egyetért a Dallam AMI részére 400.000,- Ft átutalásával a civil alap terhére, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
318/2015. (IX. 29.) határozata
a Dallam AMI támogatásáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Dallam Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény támogatási kérelmét és úgy határozott, hogy a civil alapból 400.000,- Ft támogatást nyújt a csákvári
tagintézmény működéséhez.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Mészáros Tamás képviselő:
Október 13-án ünnepi ülést szeretnék javasolni önkormányzatunknak. Kezemben tartok egy 1990. októberi
Hírmondót, ami hírt ad arról, hogy megalakult az első testület. Ennek az alkalomnak a 25 éves évfordulóján
javaslom, hogy az 1990 és 2015 között képviselőséget és polgármesterséget kapott képviselők kerüljenek
meghívásra, ahol az elmúlt 25 évről emlékeznénk meg. A mi mostani testületünk vendéglátásában,
polgármester úr vezetésével, az előző polgármesterek ünnepi visszaemlékezést tartsanak.
Illés Szabolcs polgármester:
Támogatom a kezdeményezést.
Több napirendi pont nem lévén, a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 20 óra 15 perckor
berekesztette.
-

k.m.f.

Illés Szabolcs
polgármester

-

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

dr. Rankl Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítő

Zolnai Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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