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         FEJÉR MEGYE       
CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG    Rendelet: 
        12/2010. (XI.26.) 
        13/2010. (XI. 26.) 
        14/2010. (XII.1.) 

 
Határozatok: 
256/2010.(XI.25) 
257/2010.(XI.25) 
258/2010.(XI.25) 
259/2010.(XI.25) 
260/2010.(XI.25) 
261/2010.(XI.25) 
262/2010.(XI.25) 
263/2010.(XI.25) 
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265/2010.(XI.25) 
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267/2010.(XI.25) 
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269/2010.(XI.25) 
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271/2010.(XI.25) 
272/2010.(XI.25) 
273/2010.(XI.25) 
274/2010.(XI.25) 
275/2010.(XI.25) 
276/2010.(XI.25) 
277/2010.(XI.25) 
278/2010.(XI.25) 
279/2010.(XI.25) 
280/2010.(XI.25) 
281/2010.(XI.25) 
282/2010.(XI.25) 
283/2010.(XI.25) 
284/2010.(XI.25) 
285/2010.(XI.25) 
286/2010.(XI.25) 
287/2010.(XI.25) 
288/2010.(XI.25) 
289/2010.(XI.25) 
290/2010.(XI.25) 
291/2010.(XI.25) 
292/2010.(XI.25) 
293/2010.(XI.25) 
294/2010.(XI.25) 
295/2010.(XI.25) 
296/2010.(XI.25) 
297/2010.(XI.25) 
298/2010.(XI.25) 
299/2010.(XI.25) 
300/2010.(XI.25) 
301/2010.(XI.25) 
302/2010.(XI.25) 
303/2010.(XI.25) 
304/2010.(XI.25) 
305/2010.(XI.25) 
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308/2010.(XI.25) 
309/2010.(XI.25) 
310/2010.(XI.25) 
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312/2010.(XI.25) 
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     J E G Y Z İ K Ö N Y V 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
2010. november 25-én  megtartott nyilvános ülésérıl 
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Napirendi pontok: 

 

1. /Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról, emlékeztetık a fıbb 
tárgyalásokról 
 
2. / Szervezeti átvilágításra vonatkozó pályázat eredményhirdetése, felhatalmazás szerzıdés kötésre 
 
3./  Csákvár Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendelete végrehajtása 2010. III.negyedévi beszámolója 
 
4./  A szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 1/2007. (I.7.) rendelet módosítása a határidık és határnapok 
tekintetében 
 
5./  Szociális szolgáltatási koncepció 
 
6./  Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátási szerzıdésének módosítása 
 
7./  Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. pótelıirányzat biztosítása megelılegezett 
támogatás fizetése érdekében 
 
8./  Bérleti díjak felülvizsgálata 2011.évre vonatkozóan 
 
9./  Gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata 
 
10./ A szabályozási terv módosítására vonatkozó árajánlatok megvitatása 
 
11./ Helyi autóbuszjárat pályáztatása, menetrend tervezet és gazdaságossági számítások 
 
12./  Javaslat zsebkalauz és eseménynaptár készítésére 
 
13./  Polgármesteri Hivatal kerítése melletti vízelvezetés megoldása 
 
14./  Csákvári Római Katolikus Egyházközség kérelmének megvitatása 
 
15./  Dallam AMI kérelmének megvitatása 
 
16./  Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tőzoltó Egyesület tőzoltószertár-felújítási pályázati elszámolással kapcsolatos 
tájékoztatója 
 
17./  Csákvár Egészségház Társasház kérelme alapján pótelıirányzat kérése 
 
18./  Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és intézményei átlátható gazdálkodása érdekében 
szükséges intézkedések 
 
19./  Comenius tanárasszisztensi program – fogadó iskola pályázatban történı részvétel 
 
20./ Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  éves mőködési tájékoztatója 
 
21./ Javaslat kérés munkatervhez, gazdasági programhoz 
 
22./ Várossá nyilvánítással kapcsolatos falugyőlés idıpontja, érvek és ellenérvek 
 
23./  Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzés polgármesterek, képviselık részére 
 
24./ Mike-Varga Csilla kérelmének megvitatása 
 
25./ Tájékoztató a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. közterület-gondozási díjairól 
 
26./ Jelzırendszeres házi segítségnyújtás elméleti vázlatának megtárgyalása 
 
27./ Egyebek 

-Szóbeli tájékoztató a Petıfi utcai új játszótér vonatkozásában 
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J e g y z ı k ö n y v  

 
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 
25-én megtartott nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Katonáné 

dr. Venguszt Beatrix polgármester 
   dr. Nagy István   alpolgármester 

Mészáros Tamás  alpolgármester    
Bokodi Szabolcs  képviselı  
Csillag Tibor   képviselı 

   Dornyiné Eigner Ágnes képviselı 
   Jankyné Kıvári Csilla képviselı 
                                    Setét Vilmos   képviselı  
   dr.Szeredi Péter  képviselı  
 
Meghívottak:  Nagyné John Ágnes   jegyzıt helyettesítı köztisztviselı 
   Trimmel Anna  Pénzügyi Irodavezetı  
   Szendrei Györgyi   Mőszaki Irodavezetı 

Györök Tamás  ügyvezetı 
Lönhárd Vilmosné   intézményvezetı 
Faddi Péterné   intézményvezetı  
Knausz Imre   intézményvezetı  
 

Lakosság részérıl:   7 fı 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Köszöntötte a nyilvános  ülésen jelenlévı  képviselı-testületi tagokat, a megjelent 
érdeklıdıket.  Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 fı képviselı-testületi 
tag jelen van.  
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Megkérdezte, hogy 
van- e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? Új napirendi pont felvételére 
javaslat nem hangzott el.  
Jegyzıkönyv hitelesítınek Bokodi Szabolcs és Dornyiné Eigner Ágnes képviselı-
testületi tagokat javasolta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
meghívóban kiadott napirendi pontokat elfogadta,  Bokodi Szabolcs és Dornyiné 
Eigner Ágnes  képviselıket jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztotta.   
 
Napirendi pontok:  
 
1. /Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett 
munkáról, emlékeztetık a fıbb tárgyalásokról 
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2. / Szervezeti átvilágításra vonatkozó pályázat eredményhirdetése, felhatalmazás 
szerzıdés kötésre 
 
3./  Csákvár Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendelete végrehajtása 2010. 
III.negyedévi beszámolója 
 
4./  A szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 1/2007. (I.7.) rendelet módosítása a 
határidık és határnapok tekintetében 
 
5./  Szociális szolgáltatási koncepció 
 
6./  Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. feladatellátási 
szerzıdésének módosítása 
 
7./  Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. pótelıirányzat 
biztosítása megelılegezett támogatás fizetése érdekében 
 
8./  Bérleti díjak felülvizsgálata 2011.évre vonatkozóan 
 
9./  Gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata 
 
10./ A szabályozási terv módosítására vonatkozó árajánlatok megvitatása 
 
11./ Helyi autóbuszjárat pályáztatása, menetrend tervezet és gazdaságossági számítások 
 
12./  Javaslat zsebkalauz és eseménynaptár készítésére 
 
13./  Polgármesteri Hivatal kerítése melletti vízelvezetés megoldása 
 
14./  Csákvári Római Katolikus Egyházközség kérelmének megvitatása 
 
15./  Dallam AMI kérelmének megvitatása 
 
16./  Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tőzoltó Egyesület tőzoltószertár-felújítási pályázati 
elszámolással kapcsolatos tájékoztatója 
 
17./  Csákvár Egészségház Társasház kérelme alapján pótelıirányzat kérése 
 
18./  Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és intézményei 
átlátható gazdálkodása érdekében szükséges intézkedések 
 
19./  Comenius tanárasszisztensi program – fogadó iskola pályázatban történı részvétel 
 
20./ Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület  éves mőködési tájékoztatója 
 
21./ Javaslat kérés munkatervhez, gazdasági programhoz 
 
22./ Várossá nyilvánítással kapcsolatos falugyőlés idıpontja, érvek és ellenérvek 
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23./  Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzés polgármesterek, 
képviselık részére 
 
24./ Mike-Varga Csilla kérelmének megvitatása 
 
25./ Tájékoztató a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
közterület-gondozási díjairól 
 
26./ Jelzırendszeres házi segítségnyújtás elméleti vázlatának megtárgyalása 
 
27./ Egyebek 

-Szóbeli tájékoztató a Petıfi utcai új játszótér vonatkozásában 
 
 
Napirend elıtt: 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megkérdezte, hogy az ülés napirendi pontjainak tárgyalása elıtt van-e valakinek 
hozzászólás, bejelentése? 
 
dr. Szeredi Péter képviselı: 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a  Pénzügyi és Jogi Bizottság  3 tagja  (személye, Bokodi 
Szabolcs és Csillag Tibor) megállapította, hogy a képviselı-testület minden tagja a rendelkezésre 
álló határidın belül  vagyonnyilatkozatát leadta, amelyek aláírásra kerültek.  Az egyik 
példányt a képviselı-testület tagja visszakapta. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a   
vagyonnyilatkozat másik része lezárt borítékban elhelyezésre került a Polgármesteri 
Hivatalban. A vagyonnyilatkozatokba -ügyfélfogadási idıben- bármely állampolgár 
betekinthet, melyrıl szabályszerő nyilvántartás kell vezetni.  Kérte, hogy  az általa 
ismertetett tájékoztató jelenjen meg a Csákvári-Bodméri Hírmondó következı számában.   
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal  tudomásul vette a tájékoztatót, valamint a 
képviselı kérésének eleget téve felkérte a polgármestert, hogy a Csákvári-Bodméri 
Hírmondóban a cikk megjelentetésérıl gondoskodjon.  
 
 

1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
végzett munkáról, emlékeztetık a fıbb tárgyalásokról 
(Jelentések, emlékeztetık, határozati javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét 
képezik.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy a  két ülés közötti idıszakban készített emlékeztetıket, az azokkal 
kapcsolatos határozati javaslatokat, valamint az ülés napirendi pontjainak javaslatát a 
képviselı-testület  tagjai az ülés elıtt megkapták. Elkészítette a határozatok tárát, melyet 
a képviselı-testület tagjainak elektronikus úton továbbított. Megkérdezte, hogy megfelel- 
e ezen tájékoztatási forma a jövıre vonatkozóan?  
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A Képviselı-testület tagjai egyhangúan igennel nyilatkoztak.  

 
 
-Óbarok községgel körjegyzıség, vagy hatósági igazgatási társulás létrehozása 

            (Emlékeztetı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Polgármester Asszony tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy Óbarok község 
polgármestere jelezte, azon szándékát, mely szerint szívesen alkotnának körjegyzıséget 
Csákvárral. A feltételekrıl is tárgyaltak, melyet ismertetett  a képviselı-testülettel.  
 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy végezzenek számításokat a körjegyzıség  
létesítésével kapcsolatban.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolta a képviselı-testületnek, hogy Óbarok 
községgel esetlegesen létesítendı körjegyzıség, illetve hatósági társulás ügyében 
végezzenek számításokat a csatlakozás gazdasági eredményére vonatkozóan és ezt a 
jegyzı a  következı testületi ülésen terjessze elı. 
 
A javaslatot szavazásra bocsátotta. Megállapította, hogy a képviselı-testület 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

256/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, hogy 
az Óbarok községgel esetlegesen létesítendı körjegyzıség, illetve hatósági igazgatási 
társulás ügyében végezzen számításokat a csatlakozás gazdasági eredményére 
vonatkozóan, és terjessze elı a következı rendes testületi ülésen. 
 
Felelıs:  Jegyzı 
Határidı: 2010. november 30. 
 
 

- Bodmér községgel való közös könyvtárfenntartás 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A képviselı-testületi anyag kiküldése után merült fel, hogy Bodmér községgel 
esetlegesen közös könyvtárfenntartás ügyében végezzenek számításokat. A mozgó 
könyvtári szolgáltatáshoz nem kíván csatlakozni Bodmér község önkormányzata, viszont 
a könyvtár fenntartás kötelezı önkormányzati feladat. Közösségi hely szőkében vannak, 
ami rendelkezésre áll, azt is inkább sport- és kulturális célokra kívánják fordítani.  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy kérje fel a jegyzıt,  Bodmér községgel történı 
esetleges közös könyvtárfenntartás ügyében végezzen számításokat a csatlakozás 
gazdasági eredményére vonatkozóan és terjessze elı a következı rendes testületi ülésre. 
 
Kérte a jelenlévıket, hogy  akinek kérdése, hozzászólása van tegye meg.  
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Hozzászólás  nem hangzott  el, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
 
A  képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

257/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, hogy 
a Bodmér községgel  történı esetleges közös könyvtárfenntartás ügyében végezzen 
számításokat a csatlakozás gazdasági eredményére vonatkozóan és terjessze elı a 
következı rendes testületi ülésen.  
 
Felelıs:  Jegyzı  
Határidı: 2010. november 30.  
           
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Ismertette az emlékeztetıkhöz kapcsolódó határozati javaslatokat. A Településfejlesztési 
Bizottság már tárgyalt arról, hogy mind a víz, az elektromos áram és gáz fogyasztást 
érdemes lenne fogyasztási helyenként áttekinteni. E témakörre a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság is részletesen foglalkozott. 
Az e-on-nál Csillag Tibor képviselı-társával együtt volt tárgyalni.  A tárgyalás során az 
áramszolgáltató képviselıje indítványozta, hogy érdemes lenne  az e-on-nál dolgozó 
területgazdát, vagy egy villanyszerelıt felkérni  annak érdekében, hogy  az 
intézményeknél rendelkezésre álló és az indokolt teljesítmény esetleges különbözetének 
feltárása érdekében  adjon segítséget. Ezzel is jelentıs összegeket lehetne megtakarítani 
önkormányzati szinten.   Az alábbi határozati javaslatot ismertette a képviselı-testülettel: 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 
víz, elektromos áram és gázfogyasztást szíveskedjen fogyasztási helyenként két évre 
visszamenıleg táblázatban kimutatni természetbeni mértékegység és pénzérték 
formájában, az egységár feltüntetésével, havi bontásban. 
Kérje fel Cservenka Gézát a rendelkezésre álló és az indokolt teljesítmény esetleges 
különbözetének feltárására. 
Felelıs:       jegyzı 
Határidı:    Cservenka Géza felkérése: haladéktalanul, táblázat készítése: 2011.03.31. 
 
Kérte a jelenlévıket, hogy  akinek kérdése, hozzászólása van tegye meg.  
 
Hozzászólás  nem hangzott  el, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
A  képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

258/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, 
hogy a víz, elektromos áram és gáz fogyasztást szíveskedjen fogyasztási helyenként 
két évre visszamenıleg táblázatban kimutatni természetbeni mértékegység és 
pénzérték formájában, az egységár feltüntetésével, havi bontásban. 
Kérje fel Cservenka Gézát a rendelkezésre álló és az indokolt teljesítmény esetleges 
különbözetének feltárására. 
Felelıs:       jegyzı 
Határidı:    Cservenka Géza felkérése: haladéktalanul, táblázat készítése: 
2011.03.31. 
 
 - Katolikus Plébánia épülete elıtti vízelvezetés  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A plébánia épülete elıtt a csapadékvíz elvezetése nem megoldott. 
Ismertette a határozati javaslatot. 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Csákvári 
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy a katolikus 
plébánia sarkán a járdán történı vízelvezetésrıl még a fagyok beállta elıtt szíveskedjen 
gondoskodni. 
Ezt követıen megkérdezte Szendrei Györgyi mőszaki iroda vezetıt, hogy kinek a 
feladata a plébánia tetıszerkezetérıl lefolyó csapadékvíz elvezetésének megoldása? 
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
A saját ingatlanán kellene megoldania a tulajdonosnak a csapadékvíz elvezetését, illetve 
szikkasztását.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A határozati javaslatban foglaltakat nem javasolta a válasz ismeretében elfogadásra. 
Beszélni fog Ambrózy Tamás  plébánossal a csapadékvíz elvezetése érdekében.   
 
Mészáros Tamás képviselı:  
Úgy véli, hogy nem a képviselı-testületnek kellene a csapadékvíz elvezetésének 
megoldásával  foglalkozni. A községi vízelvezetı árokba kellene a járda alatt kivezetni a 
tetırıl lecsorgó csapadékvizet. Javasolja a képviselı-testületnek, hogy ennek 
megoldásában legyenek  az egyház segítségére 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy a templomba terveznek olyan üveggel és ráccsal ellátott  építményt, 
amely lehetıvé teszi, hogy  a templom nyitva álljon a látogatók számára napközben is.  
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Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottsági elnök elızetes segítségét, véleményét  kéri a  
kivitelezés megkezdése elıtt, hogyan induljanak el, tervezés hogyan történjen.    
 
Szendrei Györgyi  mőszaki irodavezetı:  
A Római Katolikus templom mőemléki épület. A  Kulturális Örökségvédelemi Hivatal, 
mint hatóság engedélyezi a munkálatokat, mindenképpen fel kell venni velük  a 
kapcsolatot.  
 
Dr. Szeredi Péter képviselı:.  
A csapadékvíz elvezetése, ha  nem megoldott, akkor az önkormányzat még a fagyok 
beállta elıtt  gondoskodjon arról, hogy a csapadékvíz ne folyjon a járdára. Mindenképpen 
megoldást kell találni.   
 
Setét Vilmos képviselı:  
A Szeredi képviselı úrnak igaza van, ugyanis, ha a járdára folyik a csapadékvíz, akkor az 
ráfagy és balesetveszélyes  lesz. Az önkormányzat nyújtson segítséget a megoldásban.  
 
Csillag Tibor képviselı:  
Ha a járda javításra szorul, akkor az a célszerő, ha a helyreállítással egyidıben  el tudják 
végezni a csapadékvíz kivezetését a községi árokba, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a 
saját telkén kell elszikkasztani.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az ismertetett határozati javaslat a hozzászólásokban elhangzottak miatt nem aktuális. A 
határozati javaslat második felét bocsátotta szavazásra az alábbiak szerint:  
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Csákvári 
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy a 
Báraczházi-barlang felé vezetı út fıútról történı megjelölésére (kitáblázására),  a 
barlang környékének, valamint a turisták számára kialakított pihenıhelyeknek a rendbe 
tételére. 
Felelıs:       Györök Tamás ügyvezetı 
Határidı:     azonnal 
 
Györök Tamás  ügyvezetı:  
Milyen jellegő táblára gondolt a Tisztelt Képviselı-testület? Kihelyezését kell- e 
engedélyeztetni? 
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
A 8126 számú Söréd-Bicske összekötı út a Magyar Állam tulajdona, kezelıje a Fejér 
Megyei Közútkezelı KHT. Az út melletti tábla kihelyezése tekintetében egyeztetni 
szükséges az út kezelıjével. 
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Ki engedélyezte a Vaskapu dőlınél kihelyezett táblát? 
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
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Az önkormányzat nem jogosult  engedélyezni tábla kihelyezését. 
Elképzelhetı, hogy a Vaskapu Egyesület a közút kezelıjétıl kért engedélyt a tábla 
kihelyezésére, de errıl az önkormányzatnak nincs tudomása.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az önkormányzatnak jogszerően kell eljárni a tábla kihelyezése tekintetében.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

259/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Csákvári 
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetıjét a 
Báraczházi-barlang felé vezetı út fıútról történı megjelölésére (kitáblázására), a 
barlang környékének, valamint a turisták számára kialakított pihenıhelyeknek a 
rendbe tételére. 
 
Felelıs:       Györök Tamás ügyvezetı 
Határidı:     azonnal 
 
 - Mezııri szolgálat bevezetésével kapcsolatos javaslat megvitatása 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A Vaskapu Hagyományırzı Egyesület képviselıivel folytatott tárgyalást, ahol sokféle 
javaslat hangzott el.  Ezek közül fontosnak tartja a mezııri szolgálat községünkben 
történı bevezetésével kapcsolatos kezdeményezést.  
Gazdasági, funkcionális szempontból érdemes lenne a javaslattal foglalkozni.  A 
szolgálat finanszírozásába a külterületi ingatlan-tulajdonosok (gazdák) is „beszállnának”. 
védenék az utak állapotát, jelentéseket készítenének.  Jó ötletnek tartja ezen szolgálat  
esetleges létrehozását.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Mezııri szolgálattal a képviselı-testület mintegy 15 évvel ezelıtt foglalkozott, amikor is 
létre jöhettek  a hegyközségek. A gazdák akkor a m2-ként 5 Ft-os költségek 
finanszírozására nem voltak hajlandók. Azért nem jött létre a mezııri szolgálat, mert az 
önkormányzat nem tudta finanszírozni a költségét.  
Meg kellene kérdezni az ingatlan-tulajdonosokat, hogy ebben tevılegesen részt kívánnak- 
e venni?  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Utána kellene annak nézni, hogy ha a mezııri szolgálatot életre hívják, annak 
jogszabályban rögzített- e a feladata, vagy szabad megállapodással alakítják ki a 
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feladatát, milyen jogosultságai vannak? Véleménye szerint egy tájékoztató 
számítást megérne, április 30-i ülésre javasolja ismét napirendre tőzni ezt a témát.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Településır és mezıır között van- e összefüggés, vagy teljesen elválik egymástól?  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Teljesen más a kettı, bár a településır  is kint jár külterületen.  
 
Zink Szmilkóné meghívott szakértı a lakosság részérıl:     
Az İR-VÉD KFT járja a külterületeket, aki gondolja csatlakozhat a szolgáltatásukhoz. 
Állandó jelleggel ugyan nincsenek kint a területen, de  5 perc alatt  kijutnak, ha riasztást 
kapnak.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Az İR-VÉD Kft. elsısorban ırzést és védelmet biztosít azokon a területeken, ahol erre 
felkérik.  Az ı profiljukba nem illik bele a mezııri szolgálat végzése.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja, hogy a képviselı-testület kérje fel a jegyzıt egy tájékoztató elkészítésére a 
mezııri szolgálat községünkben történı bevezetésérıl. 
 
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért  a javaslatot szavazásra  bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

260/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
adjon tájékoztatást a mezııri szolgálat községünkben történı bevezetésérıl 
gazdasági és funkcionális szempontból egyaránt.  
 
Felelıs:       jegyzı 
Határidı:    2011. április 30. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A Vaskapu Hagyományırzı Egyesületnél folytatott beszélgetés során felmerült, hogy 
Sigmond Gábor –aki az egyesület tagja- Csákvár, Táncsics u. 7. szám alatti lakos 
térítésmentesen vállalná a község virágosítását, illetve  virágokból kirakna egy címert a 
község központjába. Állítása szerint már több alkalommal is felajánlotta az 
önkormányzatnak, hogy ingyenesen felvirágozza a Polgármesteri Hivatal épületét. 
Javasolja a képviselı-testületnek, kérjék fel a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 
tárgyaljon Sigmond Gáborral a virágosítás ügyében és a tárgyalás eredményérıl 
számoljon be a következı képviselı-testületi ülésen. Cserébe elérhetıségét reklám 
céljából javasolja kihelyezni. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
  
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

261/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 
Csákvár Nagyközség Képviselı-testülete felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, 
hogy tárgyaljon Sigmond Gábor Csákvár, Táncsics u. 7. szám alatti lakossal az 
általa korábba felajánlott község virágosítással kapcsolatos elképzelései ügyében, és 
számoljon be errıl a következı Képviselı-testületi ülésen. 
 
Felelıs:       Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Határidı:     2010.december 16. 
  
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felmerült az is, hogy a helyi szabálysértési  tényállásoknak az érvényesítése  nem mindig 
megfelelı hatékonyságú a településen belül, akár az égetés, akár más szabálysértési 
tényállások  betartása tekintetében. Ezzel kapcsolatban merült fel, hogy bocsássák a 
Rendészeti Kerekasztal (RK) rendelkezésére a helyi vonatkozású szabálysértési 
tényállások győjteményét azzal, hogy egyrészt tekintse át a Rendészeti Kerekasztal, és  
érdemes lenne átadni a helyi körzeti megbízottnak is, hogy ha szabálytalanságot lát, 
akkor tudja azt, hogy ez szabálysértési tényállás Csákváron.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Szívesen átveszik ezeket a dolgokat, de az ifjúságvédelem, katasztrófavédelem az teljesen 
más. Van erre két településır akinek az a dolga és van neki egy munkaadója. A 
településırökkel az elızı RK. ülésén találkoztak. Elmondták, hogy mit csinálnak. Úgy 
gondolja, hogy nem most, hanem egy  más fórumon kellene errıl tárgyalni. Feladatkörük 
és eszközrendszerük nem kiforrott, ott kellene visszatérni erre.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy kérje fel a jegyzıt, hogy bocsássa a Rendészeti 
Kerekasztal rendelkezésére a csákvári rendeletekben megfogalmazott szabálysértési 
tényállások győjteményét. 
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

262/2010. (XI. 25.) számú határozata  
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Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
felkéri a jegyzıt, hogy bocsássa a Rendészeti Kerekasztal rendelkezésére a csákvári 
rendeletekben megfogalmazott szabálysértési tényállások győjteményét. 
Felelıs:       jegyzı 
Határidı:    2011. március 31. 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Szintén a Vaskapu Egyesületnél merült fel, hogy a mozgóárusítást végzı autók ne 
használjanak bizonyos utcákban hangjelzést, zavarva ezzel például a temetési 
szertartásokat. Ki nem lehet tiltani az autókat a településrıl.     
Emlékezete szerint helyi rendelettel tiltották meg a   temetı környékén a hangjelzés 
használatát. Amennyiben a tiltásnak nem tesznek eleget, úgy  szabálysértési eljárást von 
maga után.  Az autók üzemeltetıjének küldhet az önkormányzat emlékeztetıt, a 
hangjelzés korlátozására vonatkozó rendeleti szabályzásról, úgy  tudja, hogy emellett 
szabálysértési tényállás is.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Tudomása szerint  az önkormányzatnak van egy zajrendelete, amely övezetekbe sorolja a 
falut. A temetı környéke kiemelt övezetnek számít. Az elızı  testület foglalkozott ezzel a 
rendelet módosítással, de  a Közigazgatási Hivatalnak jogi kifogása volt a rendelettel 
kapcsolatban, hogy sérti a versenyhelyzetet a helyi boltokkal szemben.  Véleménye 
szerint ez egy mondvacsinált dolog volt. Úgy gondolja, hogy vannak erre jogi 
megoldások, amelyekkel szabályozni lehet, a  szankció pedig a jegyzı hatásköre.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Igen a szankciót a jegyzı alkalmazza. Javasolja, hogy  az erre  vonatkozó rendeletet a 
mozgóárusítást végzı  vállalkozóknak, cégeknek küldjék meg.  
 
Több hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a polgármester javaslatára 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

263/2010. (XI. 25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
a hangjelzést adó mozgóárusítást végzı autók üzemeltetıinek küldjön emlékeztetıt 
a hangjelzés korlátozására vonatkozó csákvári önkormányzati rendeletbıl, a 
korlátozás megsértése esetén alkalmazandó szankció kilátásba helyezésével együtt. 
 
Felelıs:       jegyzı 
Határidı:     2010. december 31. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Szintén a Vaskapu Egyesülettel történı tárgyalás során merült fel kérdésként, hogy  
kihelyezhetnének- e egy  csákvári zászlót a kopjafa mellé, illetve felajánlana- e egyet a 
község a részükre.  
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Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van- e valakinek véleménye? 
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
A Vaskapu Egyesület nem közintézmény.  
 
 
Setét Vilmos képviselı:  
Vannak a településen közhasznú egyesületek, akik országos rendezvényeire kérték a 
község zászlójának használatát, ennek használatával még inkább elviszik  településünk 
hírnevét. A zászlónak elég magas az elıállításai költsége, egyenlıre nem javasolja, hogy 
a képviselı-testület engedélyezze.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:   
Szita nyomott zászlónak mennyi az elıállítási költsége, ilyen  zászlót többen is 
vásárolnának. Javasolja, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatot. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A határozati javaslat árajánlatok beszerzésére irányul. Át kellene tekinteni, hogy milyen 
szabályok vonatkoznak a  zászló községi jelképként történı  használatára. A címer 
használat is engedélyhez kötött.   
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja a határozati javaslat 
elfogadását, mely  a csákvári zászló költségeire vonatkozik. Az árajánlatokat 2011. április  
30-.ig  javasolja bekérni, a végrehajtásért a jegyzı legyen a felelıs.  
 
A képviselı-testület 9 igen. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

264/2010. (XI. 25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 
kérjen legalább két árajánlatot a csákvári zászló költségeire vonatkozóan. 
 
Felelıs:  Jegyzı 
Határidı: 2011. április 30. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy az elsı ádventi  gyertyagyújtás a 
Református Egyháznál, a  második az Evangélikus Egyházközségnél lesz. Javasolja, hogy 
Jankyné Kıvári Csilla a Humán Erıforrások Bizottságának elnöke és Mészáros Tamás 
alpolgármester szervezze meg az önkormányzat részérıl a második ádventi  
gyertyagyújtást, a Mikulás-ünnepséget, valamint tegye meg a köztájékoztatással 
kapcsolatos intézkedéseket.    Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
 
A képviselı-testület 9 igen. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az 
alábbi határozatot hozta 
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének  
265/2010. (XI. 25.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Mészáros 
Tamás alpolgármestert, és Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága  
 
elnökét, hogy a második adventi vasárnapon szervezze meg az önkormányzat 
részérıl a gyertyagyújtást és a Mikulás-ünnepséget, valamint tegye meg a 
köztájékoztatással kapcsolatos intézkedéseket. 
 
Felelıs:       Mészáros Tamás, Jankyné Kıvári Csilla 
Határidı:     2010.december 5. 
 

 - Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel történt tárgyalásokról tájékoztató.  
             (Emlékeztetı a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy mindenki megkapta a meghívóval együtt a 
emlékeztetıt, mely a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel folytatott tárgyalásról szól. Ezúton 
is megköszönte Csillag Tibornak, hogy részt vett a megbeszélésen és majd a helyszíni 
szemlén is.  
Felkérte Csillag Tibort, hogy a  megbeszélésen elhangzottakról adjon tájékoztatást. 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: 
A helyszíni bejárás alkalmával a felvetett problémákat megbeszélik majd. A  Zöldhegyi 
és a Kotlóhegyi  útcsatlakozások ügyében  a Zrt. képviselıje nem értette, hogy az 
önkormányzat miért  szándékozik az ügyrıl ismét tárgyalni, hiszen jóváhagyta a három 
engedélyezett útcsatlakozást. Az út rendbetételét pályázati pénzbıl  valósították meg, 
melynek célja az út balesetmentessé tétele volt. Elmondták, hogy a kiépített kapubejárók 
kevésnek bizonyulnak a lakosság igénye szerint,  a  belsı út járhatatlansága miatt, ezért 
szeretné az önkormányzat, ha még 3 kapubejáró épülhetne annak érdekében, hogy 
minden ingatlantulajdonos meg tudja közelíteni az ingatlanát.  A Zrt. képviselıje azt  is 
elmondta, hogy  jogszabály írja elı, milyen rendő úton, milyen távolságonként lehet 
csatlakozó pontokat kialakítani.  
A Petıfi u. vízelvezetési és út problémáit is a december 15-i helyszíni bejárás megerısíti. 
Ígéretet kaptak a tárgyalás során arra, hogy  amennyiben  pályázati lehetıség lesz, akkor 
valósulhat meg az út rendbetétele, a csapadékvíz elvezetés. Kérték, hogy  ütemezzenek be 
olyan munkákat,  ami javítja a kialakult helyzetet. Ígéretet kaptak arra, hogy az 
útpadkákat megcsinálják. A Kálvin utcában a Városkút tér felé karbantartás keretén belül 
aszfalt folyókát építenek ki annak érdekében, hogy  el tudjon folyni a víz.  
Forgalomlassító szigetek elhelyezése ügyében is tárgyaltak a Széchenyi utca és Kossuth 
utca tekintetében. Megoldhatónak tartják. Az autóbuszöböl is  kialakítható a pékség elıtt.  
Gyalogátkelı helyek létesítése is megoldható a buszmegállóval szemben, valamint  a  
tőzoltó torony elıtt. Javasolták, hogy kérjenek árajánlatokat, pályázati pénzbıl 
megvalósítható lenne. A   Móric-majori bekötı út nagyon rossz állapotban van. Az út 
kezelıjével együtt kellene bejárni a területet. Nem az ı hatáskörükbe tartozik, hanem az 
MNV Zrt-é, aki nem adta át nekik a kezelıi jogot.  Ezért a Közlekedésfejlesztési 
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Koordinációs Központot kell keresni. Az MNV Zrt. igazgatója ígéretet tett arra, hogy 
a helyszíni szemlén személyesen részt vesz.    
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
A polgármester választás után történı átadás-átvétel során  a Móric-majori úttal 
kapcsolatos ügy  szóba került- e a  polgármester úrral, beszéltek- e róla?  Emlékezete 
szerint a  polgármester úr a választások elıtti idıszakban a képviselı-testület 
megbízásából tárgyalásokat folytatott. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Van ügyirata. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselıje eljött, megtekintette az utat a 
helyszínen és elmondta, hogy nem az ı hatáskörükbe tartozik annak rendbetétele. 
Továbblépés nem történt.   
Több hozzászólás nem volt, ezért javasolta, hogy a képviselıtestület kérje fel a 
polgármestert, szervezze meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. képviselıje, mint 
tulajdonos, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. képviselıje részvételével a Móric-majori bekötıút helyszíni szemléjét, és kérje fel a 
tulajdonost az út karbantartásának haladéktalan megkezdésére. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

266/2010. (XI. 25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 
polgármestert, szervezze meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. képviselıje, 
mint tulajdonos, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. képviselıje részvételével a Móric-majori bekötıút helyszíni 
szemléjét, és kérje fel a tulajdonost az út karbantartásának haladéktalan 
megkezdésére. 
 
Felelıs:       Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
Határidı:    2011.02.28. 
 

-Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójával folytatott tárgyalásokról 
  (Emlékeztetı a jegyzıkönyv melléklete.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az emlékeztetıt minden képviselı-testületi tag megkapta. Megköszönte Setét Vilmos 
képviselınek, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz elkísérte.   
Ismertette a határozati javaslatot az alábbiak szerint:  
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal alaprajzait, építési és használatba vételi engedélyét, a tőzoltóság 
szakvéleményét, és minden, a tőzjelzı berendezés létesítésével kapcsolatos levelezést és 
iratot másolatban küldjön meg a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatójának a tőzjelzı rendszer kiépítésének szükségességével kapcsolatos 
felülvizsgálat érdekében. Felelıs a   jegyzı, határidı november 30.  
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Hozzászólás nem lévén  szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta:  
 
 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

 Képviselı-testületének  
267/2010. (XI.25.) számú határozata   

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
a Polgármesteri Hivatal alaprajzait, építési és használatba vételi engedélyét, a 
tőzoltóság szakvéleményét, és minden, a tőzjelzı berendezés létesítésével 
kapcsolatos levelezést és iratot másolatban küldjön meg a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának a tőzjelzı rendszer kiépítésének 
szükségességével kapcsolatos felülvizsgálat érdekében. 
 
Felelıs:       jegyzı 
Határidı:     2010. november 30. 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja, hogy a képviselı-testület kérje fel Setét Vilmost, hogy a Rendészeti 
Kerekasztal tőzze napirendre a Helyi Polgári Védelmi Alegység létrehozásával 
kapcsolatos teendık tárgyalását, és adjon folyamatos tájékoztatást a képviselı-
testületnek az ügy állásáról.  
 
Setét Vilmos képviselı: 
Tekintettel arra, hogy ez idıigényes és nem ismeri a  polgári védelmi feladatellátás 
rendszerét Csákvár Nagyközségben -és a Polgármester Asszony sem ismeri, mivel még 
nem jutott oda-, ezért az a kérése, hogy ha nyilvános és publikus anyag, azt kaphassák 
meg. A maga részérıl  jónak tartja  egy Polgári Védelmi Alegység létrehozását, 
megfelelı géperı felmérésével. Mőködési séma is szükséges, valamint a személyi tárgyi 
feltételeket is biztosítani kellene.   Javasolja, hogy 2011. márciusában, amikor a 
rendvédelmi, tőzvédelmi és egyéb szervezetek tartják a beszámolójukat, akkor arra az 
idıpontra ezt az anyagot is, valamint a Rendészeti Kerekasztal anyagát is  a testület elé 
terjesztenék.   
 
dr. Szeredi Péter Setét Vilmos beszéde közben elhagyta az üléstermet.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A polgári Védelmi Alegységnek télen, nyáron lehet feladata. Javasolja az általa 
ismertetett határozati javaslat elfogadását azzal, hogy „a következı ülésre” szavakat 
vegyék ki, és egészítsék ki azzal, hogy  „ennek érdekében a polgármester bocsássa 
rendelkezésre az ehhez szükséges iratot.  
„A Rendészeti Kerekasztal  Elnöke adjon folyamatos tájékoztatást a képviselı-
testületnek az ügy állásáról.” 
 



 18
Több hozzászólás  nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a 
módosított határozati javaslatot.   
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének  

 268/2010. (XI.25.) számú határozata   
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Setét Vilmost, 
hogy a Rendészeti Kerekasztal  tőzze napirendre a Helyi Polgári Védelmi Alegység 
létrehozásával kapcsolatos teendık tárgyalását, ennek érdekében a polgármester 
bocsássa rendelkezésre az ehhez szükséges iratot. 
A Rendészeti Kerekasztal  Elnöke adjon folyamatos tájékoztatást a képviselı-
testületnek az ügy állásáról. 
 
Felelıs:       Rendészeti Kerekasztal elnöke 
Határidı:     folyamatos 
 

- Törvényességi észrevétel alapján a képviselı-testület 152/2010. (VIII.16.)  
  számú  határozat  módosításáról 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A határozat módosítását megkapták a képviselı-testület tagjai. A határozati javaslatot 
ismertette a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Fıosztályával is. Volt 
már arra is eset, hogy az elıterjesztéseket, és a  rendelet-módosításokat is  egyeztette a 
Törvényességi Fıosztállyal, mielıtt a képviselı-testületi tagoknak megküldte.     
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta az alábbi határozati 
javaslatot.  
Csákvár Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi és elfogadja a Fejér Megyei 
Közigazgatási Hivatal Vezetıjének törvényességi felhívását, és a 152/2010. (VIII.16.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az eredeti határozat elsı és második bekezdése helyébe az alábbi két bekezdés lép:  
 
„Csákvár Nagyközség önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújtott be a Vértes-
Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez 2009. november 17-én a 122/2009. (IX.17.) FVM 
rendelet „Vércse-események” célterületre „Csákvári Múltidézı programsorozat” címmel 
(iratazonosító: 2072359321), amely a 2010.07.28-án kelt támogatási határozat 
(iratazonosító: 1181729720) értelmében 1.333.350 Ft támogatásban részesült. A 
Rendelet alapján megjelent pályázati felhívás 8.4.c.) pont értelmében „nem vehetı 
igénybe támogatás: politikai célú rendezvényre.” Figyelemmel a pályázati kiírás idézett 
pontjára, - értelmezését alátámasztva a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Tatán, 
2010.08.11-én kelt állásfoglalásával - Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-
testülete a következı határozatot hozza: 
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A „Csákvári Múltidézı programsorozat” rendezvényeinek helyszínén politikai 
rendezvény szervezése – az önkormányzat anyagi érdekeinek védelme érdekében - nem 
engedélyezhetı. 
Az Önkormányzat más helyszíneken és idıpontokban nem kívánja megakadályozni 
politikai rendezvények szervezését, amennyiben azok egyéb jogszabályi elıírásoknak (pl. 
közlekedésbiztonság stb.) megfelelnek.” 
 
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a módosított határozatot haladéktalanul 
juttassa el a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Fıosztályára.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 
 
Több hozzászólás  nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a módosított 
határozati javaslatot.   
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének  

 269/2010. (XI.25.) számú határozata   
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi és elfogadja a Fejér Megyei 
Közigazgatási Hivatal Vezetıjének törvényességi felhívását, és a 152/2010. (VIII.16.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az eredeti határozat elsı és második bekezdése helyébe az alábbi két bekezdés lép:  
 
„Csákvár Nagyközség önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújtott be a 
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez 2009. november 17-én a 122/2009. 
(IX.17.) FVM rendelet „Vércse-események” célterületre „Csákvári Múltidézı 
programsorozat” címmel (iratazonosító: 2072359321), amely a 2010.07.28-án kelt 
támogatási határozat (iratazonosító: 1181729720) értelmében 1.333.350 Ft 
támogatásban részesült. A Rendelet alapján megjelent pályázati felhívás 8.4.c.) pont 
értelmében „nem vehetı igénybe támogatás: politikai célú rendezvényre.” 
Figyelemmel a pályázati kiírás idézett pontjára, - értelmezését alátámasztva a 
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Tatán, 2010.08.11-én kelt állásfoglalásával 
- Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a következı határozatot 
hozza: 
 
A „Csákvári Múltidézı programsorozat” rendezvényeinek helyszínén politikai 
rendezvény szervezése – az önkormányzat anyagi érdekeinek védelme érdekében - 
nem engedélyezhetı. 
Az Önkormányzat más helyszíneken és idıpontokban nem kívánja megakadályozni 
politikai rendezvények szervezését, amennyiben azok egyéb jogszabályi 
elıírásoknak (pl. közlekedésbiztonság stb.) megfelelnek.” 
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A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a módosított határozatot haladéktalanul 
juttassa el a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Fıosztályára.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megkérdezte a mőszaki iroda vezetıjét, hogy a közvilágítást átalány, vagy mért adatok 
alapján számlázza az e-on?  
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
Valószínősíthetı, hogy átalány  formájában. A jelenlegi nyilvántartási rendszerük szerint 
a szolgáltató nem tudja a fogyasztást azonosítani.  Ha az EMU rendszer kidolgozása 
megtörténne, akkor minden egyes körzet módosításra kerülne, így lehetne 
teljesítményalapú a számlázás.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Célszerő lenne mért adatok formájában a számlázás. Ezek szerint a Bakos Tibor úr még  
nem kapott választ  az EMU-val kapcsolatban.  
 
A Lıporos torony  mőemléknek minısül-e? Kinek a tulajdonában van jelenleg? 
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:   
Az ingatlan tulajdoni lapján szerepel, hogy az ingatlanon  mőemléki törzsszámmal 
ellátott építmény van. Az ingatlanon  lévı lıporos torony magántulajdonban van. A 
felújításra az 1990-es évek végén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adott ki engedélyt.  
Sajnos az engedély lejárt,  meghosszabbítani nem lehet. Az engedélyeztetési eljárást  a 
meglévı tervek felhasználásával ismételten le kell folytatni. Azért nem valósulhatott meg 
a felújítás, mert az akkori ingatlantulajdonos nem járult hozzá. 
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Úgy tudta, ezek szerint nem helyesen, hogy az önkormányzat eladta Horváth Józsefnének 
azt a 1000 m2-nyi területet. Javasolja, hogy a földcsere érdekében  a polgármester 
asszony folytasson tárgyalásokat. Abban az esetben, ha a földcsere meghiúsulna, akkor az 
önkormányzat  a területért kérjen a használótól bérleti díjat.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A jelenlegi tulajdonossal Horváth Józsefnével felvette a kapcsolatot, annak érdekében, 
hogy  a felújítás megvalósulhasson. Solymosi Zoltán vállalkozó biztosítaná a munkákhoz 
szükséges alapanyagot. Két kımőves  pedig  elvégzi a munkát. Az önkormányzat 
tulajdonából mintegy  1000 m2-t használ  Horváth Józsefné használ. Tárgyalásokat 
folytat vele azért, hogy a földcserét le tudják bonyolítani. Kérte a mőszaki iroda 
vezetıjét, hogy ehhez megfelelı vázrajzokat,  árajánlatokat kérjen be és terjessze a 
képviselı-testület elé.  
 
Az elmondottakból következik, hogy a lıportorony  felújítás utáni   és látogathatósága 
érdekében földcserére van szükség Horváth Józsefné és az önkormányzat között, ezért  
kérte a képviselı-testületet, hogy elvi hozzájárulását adja a földcseréhez, mert csak ezt 
követıen tud  Horváth Józsefnével tárgyalni a továbbiakról.  
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének  

 270/2010. (XI.25.) számú határozata   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı 0177/4 hrsz.-ú ingatlan 2/6 
részének megfelelı területnagyság cseréjérıl tárgyaljon a 4/6 részben tulajdonos 
képviseletében eljáró Horváth Józsefné Csákvár, Malom u. 3. szám alatti lakossal. A 
képviselı-testület  a földcseréhez elvi hozzájárulását adja. 
 
Felhívja a jegyzıt, hogy a földcsere lebonyolítását készítse elı.   
 
Határidı: folyamatos  
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester,  

Jegyzı  
                        
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megkérdezte, hogy van- e  már  építési terv a székesfehérvári utat és a Petıfi utcát 
összekötı útra vonatkozóan? 
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
Elmondta, hogy van útterv, amely engedélyes és a tavasszal fog lejárni.  4 évvel ezelıtt 
elkészült egy terv  a Gánti utat és a Székesfehérvári utat összekötı ún. Dobogó útra. 
Ezzel kapcsolatban felmerültek problémák, mely szerint a kitaposott út, nem egyezik meg 
a földhivatali nyilvántartás szerinti úttal. Az út tengelyében vannak a közmővek. 
Amennyiben az út megépítésre kerülne,  úgy a közmőveket át kellene helyezni. A másik 
megoldás az lenne, hogy a meglévı utat kisajátítási eljárást követıen  át kell terveztetni 
és újra engedélyeztetni, vagyis a jelenlegi állapothoz kellene igazítani a térképet.  A 
tulajdonosokat az önkormányzatnak kártalanítani kell.     
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke: 
A közmőveket nem a használat, hanem a lejegyzett állapot szerint kellene kiépíteni, 
akkor nem fordulna ilyen eset elı. A közelmúltban a   Zöldhegyi út közepén lettek a 
közmővek lerakva. A jövıben ezeket az eseteket meg kell elızni.  
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı: 
Mostanában ilyen eset nem fordul elı, a felmerült esetben a közmővek elhelyezése  15-20 
évvel ezelıtti.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja, hogy a Településfejlesztési Bizottság  tárgyaljon errıl a témáról.  
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A volt gázcsere telep helyén áll egy villámhárító oszlop. Van- e annak valamilyen 
funkciója?  
 
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
Nem tud róla, a terület magántulajdonban van.  
 
A kisparkban lévı orosz emlékmőre helyezendı kereszttel  kapcsolatban van- e  
információ? 
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Félreértésekre  adhat okot, hogy a  helyhatósági választások idején a kampány során 
Semjén Zsolt miniszter elnök helyettes  úr  a beszédében – kellı tájékozottság hiányában- 
szinte kész tényként említette, hogy a kereszt meg van és  felhelyezésre kerül.  
Felkereste Balázs Ferencet, aki ennek az ügynek a koordinátora. Elmondta, hogy  
elméleti terv. Az  erısen megrongálódott állapotban lévı emlékmő az alatta nyugvó 
halottak sírjának megjelölésére méltatlan, ezért elbontásra kerülne az emlékmővet 
körülvevı kis kerítéssel együtt. A  II. világháborús emléksírkertet szeretnének helyébe 
létesíteni, amely méltó lenne az ismeretei szerint  5 elhunyt polgári áldozathoz, lengyel, 
német és többségében orosz katonákhoz, akik a  tömegsírban vannak elhelyezve. Az  
Orosz Nagykövetséggel felvették a kapcsolatot. A katonai attasé ki fog jönni a helyszínre, 
megnézi. Balázs Ferenc kérte a hozzájárulásukat, és elmondta azt is, hogy  anyagi 
támogatásukról is biztosították. Hármas pravoszláv keresztet  helyeznének el,  vörös 
márványból készült kıtömbre. Elképzelhetı az is, hogy az egyházak  normál kereszt 
felállításához is  ragaszkodni fognak. Semmi nem dılt el, terveik között szerepel a 
megvalósítás. Ígéretet tett arra is, hogy folyamatosan tájékoztatják az önkormányzatot és 
a  hozzájárulás tekintetében a testület elé kerül az ügy. Körülményesebb volna az eljárás, 
ha  a vörös csillag még az emlékmővön volna, amely  a 90-es években lekerült róla. 
 
Setét Vilmos képviselı:  
Több nemzet fiai nyugszanak a sírban. A vörös csillagot valóban a   90-es évek elején 
távolították el. A tudomása szerint a Genfi Szerzıdés vonatkozik a szovjet emlékmővekre 
és a nemzetközi kataszterben is szerepel. Nem érti egészen ezeket az átkeresztelıdéseket.  
Az elızı testület is foglalkozott az emlékmővel, volt elképzelés arra, hogy milyen felirat 
lesz. Javasolja, hogy vegyék elı ezt.  Kívülrıl jövı kezdeményezésekre jobban kellene 
összpontosítani, a napi élethez igazítani.   
 
Dr. Szeredi Péter képviselı: 
Nem lehet ilyen egyszerően hozzáfogni ehhez a dologhoz. Az Orosz Nagykövetség 
vétójoggal rendelkezik ilyen ügyekben. Javasolja, hogy a  Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Magyar-Orosz Hadisírgondozó Közös Bizottság magyar elnökét keressék meg, 
aki biztosan segítségükre lesz az ügyben.  
 
Mészáros  Tamás alpolgármester:  
Megköszönte, hogy a képviselı-társa megerısítette az általa is elmondottakat. A 
kezdeményezık elıször az Orosz Külügyminisztériumot keresték meg. Az általános 
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helyzet  tárgyalásnál felmerült dr. Szeredi Péter neve is, hogy ez ügyben segítségért 
fordulnak hozzá.  Nem tesznek semmit a testület és az illetékes hatóságok tudta nélkül.   
 
 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megkérdezte, hogy a polgármesternek, vagy a képviselı-testületnek van- e teendıje ezen 
kezdeményezéssel kapcsolatban? Szeretné, ha az emlékmő minél elıbb elkészülne. 
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Úgy véli, hogy  súlyt adna a dolognak, ha a polgármester  is részt venne a civil 
kezdeményezıkkel együtt a tárgyalásokon.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Elmondta, hogy Csákvár közigazgatási területén  még két orosz katonai sír van.  
  
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megköszönte az alpolgármester úr tájékoztatását. Kérte, hogy ha valami teendıje, vagy 
fejlemény  van az ügyben, akkor legyen szíves tájékoztassa.  
 
Megkérdezte, hogy mikor jár le a porcelán raktározására bérbe adott  ingatlan bérleti 
szerzıdése?   
 
Nagyné John Ágnes jegyzıt helyettesítı köztisztviselı:  
A bérleti szerzıdés határozatlan idejő 30 napos felmondással.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A házasságkötı termen kívül nincs egy olyan nagyobb terem, ahol   beszélgetést lehetne 
folytatni. A nyugdíjas klub tagjaival történt beszélgetés során is felmerült ez az igény.  
Lehetséges, hogy  bevétel kiesést jelentene az önkormányzatnak, ha a bérleményt 
felmondanák. Meg kellene nézni, hogy a  raktározásra kiadott helyiségek egybenyithatók- 
e, amennyiben igen, elképzelhetınek tartaná egy tolóajtóval lerekeszteni és akkor két 
helyiséget is lehetne használni egyszerre. Javasolja, hogy a bérleményt a  Humán 
Erıforrások Bizottságának elnöke és Mészáros Tamás  alpolgármester tekintsék meg. 
 
Setét Vilmos képviselı:  
Javasolja, hogy a  pincét is tekintsék meg. Véleménye szerint  a pince is alkalmas lenne 
közösségi helyiségnek. Akár az egész testület is megtekintheti.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Kinek a tulajdonában és kezelésében van a Vaskapu-völgy? A kopjafa és a turul emlékmő 
magánterületen van.  
 
Szendrei Györgyi hatósági irodavezetı:  
A Vaskapu-völgy a Magyar Állam tulajdonában van, kezelıje a Vértesi Erdı Zrt. Igen 
magánterületen helyezték el a kopjafát és a turul emlékmővet is.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Kért- e állattartásra vonatkozóan bármilyen engedélyt a Perus-Novák házaspár a 
Vaskapu-völgyben? 
 
 
 
Nagyné John Ágnes jegyzıt helyettesítı köztisztviselı:  
Nem  kértek engedélyt és külterületen nem is engedélyköteles az állattartás, nem 
szabályozza a helyi rendelet.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy  35.000.- Ft-tal meg kellene emelni a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra a költségvetésben rendelkezésre álló  
összeget. A bizottság 13 tanulót részesített támogatásban  a rendelkezésre álló  kereten 
felül . Javasolja, hogy a képviselı-testület biztosítson pótelıirányzatot.  
 
Trimmel Anna pénzügyi irodavezetı:  
A 2010. évi költségvetési évben nincs szükség  pótelıirányzatra. A támogatási összeg a 
2011-es költségvetési évet terheli, itt kell megtervezni az elıirányzatot. 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: 
Elıre kellene tudni, hogy az intézmények milyen felújítási igényei vannak, nyilvántartás 
létrehozását javasolja Az intézmények által 2011. évre benyújtott felújítási, karbantartási 
igényeket át kell tekinteni, ezzel egy idıben  az intézmények állapotának a 
felülvizsgálatát is el kell végezni. A karbantartási munka esetleges elmaradása késıbb 
többletköltséget eredményezhet. A bizottság a javaslatot elfogadta. Javasolja a bizottság, 
hogy a mőszaki irodán legyen egy  munkatárs, aki naprakészen vezeti az intézmények 
állapot nyilvántartását.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Ismerteti a határozati javaslatokat az alábbiak szerint:  
A Településfejlesztési Bizottság az intézmények által jelzett karbantartási igényt, mint mőszaki problémákat 
megtárgyalta, a jelzéseket elfogadta. A jelzett mőszaki problémák vonatkozásában pontos felmérést kell 
végezni, mellé kell rendelni a probléma megoldásának költségigényét, és elıterjesztés formájában a 
képviselı-testület elı kell tárni. 
A Településfejlesztési Bizottság végiglátogatja az önkormányzati fenntartású intézményeket és a Vértes 
Múzeum épületegyüttesét a problémák feltárása érdekében. 
Határidı: 2011.01.10. 
Felelıs:   Településfejlesztési Bizottság 

 
Ki kell jelölni az építéshatósági irodában egy elıadót, aki az intézmények állapot-nyilvántartásáért felelıs. 
Határidı: 2011.01.10. 
Felelıs:   jegyzı 
 
A Településfejlesztési Bizottság készítsen komplex intézmény-felújítási és beruházási tervet. 
Határidı: 2011.03.15. 
Felelıs:   Településfejlesztési Bizottság 
 
A képviselı-testület 9 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
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 Képviselı-testületének  

271/2010. (XI.25.) számú határozata   
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  a Településfejlesztési 
Bizottság javaslatát, figyelembe véve az  intézmények által jelzett karbantartási  
 
igényt, mint mőszaki problémákat megtárgyalta, a jelzéseket elfogadta. A jelzett 
mőszaki problémák vonatkozásában pontos felmérést kell végezni, mellé kell 
rendelni a probléma megoldásának költségigényét, és elıterjesztés formájában a 
képviselı-testület elı kell tárni. 
A Településfejlesztési Bizottság az önkormányzati fenntartású intézmények és a 
Vértes Múzeum épületegyüttesének személyes megtekintését követıen készíti el a  
mőszaki állapotfelmérést.  
 
Határidı: 2011.01.10. 
Felelıs:   Településfejlesztési Bizottság 
 
A határozathozatal után a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
A képviselı-testület 9 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

 Képviselı-testületének  
 272/2010. (XI.25.) számú határozata   

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  felhívja a jegyzıt, hogy a  
mőszaki irodán jelöljön ki egy elıadót, akinek feladata  az  intézmények állapot 
nyilvántartása. 
 
Határidı: 2011.01.10. 
Felelıs:   jegyzı 
 
A határozathozatal után a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:  
 
A képviselı-testület 9 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

 Képviselı-testületének  
 273/2010. (XI.25.) számú határozata   

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete  felhívja a  
Településfejlesztési Bizottságot, hogy az önkormányzati intézmények 
állapotfelmérése alapján készítsen komplex intézmény felújítási és beruházási 
tervet. 
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Határidı: 2011.03.15. 
Felelıs:   Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
 
-  A két ülés között átruházott polgármesteri hatáskörben végzett munkáról.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet a két ülés között átruházott polgármesteri hatáskörben 
hozott határozatokról. (Jelentés a jegyzıkönyv melléklete.) 
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı: 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Millenniumi parkban a játékok fix állapotba 
történı visszahelyezése, festéssel együtt mintegy 20.000.- Ft-ba kerül. Elmondta, hogy az 
önkormányzat alkalmazásában álló fizikai dolgozók a munkát el tudják végezni. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja, hogy a  képviselı-testület biztosítsa a játékok visszahelyezése érdekében a 
festék költségét, amely mintegy  20.000.- Ft. 
Kérte a képviselı-testületet, hogy a javaslatot határozattal fogadják el. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének 

274/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a  Millenniumi 
parkban kihelyezett fajátékok visszaállításához az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében  20.000.- Ft fedezetet  biztosít.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:  
Tájékoztatta a  képviselı-testületet az átruházott bizottsági hatáskörben végzett munkáról, 
a hozott határozatokról. (Jegyzıkönyv melléklete.)  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy a két ülés között átruházott polgármesteri és bizottsági 
hatáskörben végzett munkáról szóló jelentést vegye tudomásul.  
 
A képviselı-testület a két ülés között átruházott polgármesteri és bizottsági 
hatáskörben végzett munkáról szóló jelentéseket 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül tudomásul vette.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy Gánt, Bodmér és Vértesboglár polgármestereivel a szociális társulások 
létrehozásáról tárgyalásokat folytatott  Knausz Imre Gondozási Központ és Idısek 
Otthona vezetıjével. A megállapodás-tervezetek elıkészítése folyamatban van. A 
számításokkal együtt a december 16-i ülésre fogja elıterjeszteni. 
Elmondta, hogy a Múzeum Barátok Köre tárgyaláson dr. Nagy István alpolgármester vett 
részt, amelyen elhangzott, hogy a kiállított múzeumi tárgyak kiállításához szükséges 3 
éves letéti szerzıdés lejárt, meg kell hosszabbítani. Szintén a decemberi ülésre szeretné 
elıterjeszteni a szerzıdést. Major István a Múzeum Barátok Köre Egyesület elnöke 
jelezte, hogy ezzel kapcsolatban lenne észrevételük, ezt is a decemberi ülésre kívánja 
majd elıterjeszteni.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 10 perc szünetet rendelt el.  
 
Szünet után az ülés folytatódott, Dr. Nagy István alpolgármester szünet után nem 
érkezett vissza az ülés folytatásának kezdetére.. 
 
2./ Szervezeti átvilágításra vonatkozó pályázat eredményhirdetése, felhatalmazás  
     szerzıdés kötésre 
     (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mint mindenki elıtt ismeretes, a képviselı-testület az október 28-i ülésén pályázatot írt ki 
az önkormányzat jelenlegi gazdálkodási, igazgatás-jogi helyzetének, szervezetének és 
humánerıforrás ellátottságának vizsgálata tárgyában.  A borítékbontási határidıig  
november 11-én 10 óráig 3 db ajánlat érkezett, melynek bírálatát egy 3 tagból álló Bíráló 
Bizottság végezte el. A 100 pontos bírálati rendszerben 2 pont eltérés volt két ajánlattévı  
között. A bizottság a CITY MAGISTER ügynökség által benyújtott ajánlatot javasolta 
elfogadni. Az E-KÖZIG ZRT ajánlatát  két ponttal alacsonyabbra minısítette  a Bíráló 
Bizottság és mintegy 200.000.- Ft-tal magasabb a CITY MAGISTER Kft. ajánlatánál.  A 
Zrt. rendelkezik önkormányzati tapasztalattal, míg a CITY-MAGISTER Kft. nem, de 
ajánlatukban a módszertan jobban elıtérbe helyezıdik. 
 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy  az önkormányzat gazdálkodási, igazgatás-jogi 
helyzetének, szerkezetének és humánerıforrás ellátottságának átvilágítása tárgyában kiírt 
pályázatra érkezett ajánlattévık közül  hívja meg szóbeli  tárgyalásra is az Az E-KÖZIG 
ZRT –t és a CITY-MAGISTER Kft szakembereit. A szóbeli meghallgatás függvényében 
gyızıdjön meg  arról, hogy jogos- e a két pontos különbség, illetve  szükséges- e a 
pályázatok pontozásának megváltoztatása.  A szóbeli tárgyalásnak a pályázók 
felkészültségének, szakmai tapasztalatának a mérlegelését követıen foglaljon a  bizottság 
érdemben állást, illetve megalapozottabb javaslattal a képviselı-testülethez fordulni.  
 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének 
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275/2010. (XI. 25.) számú határozata  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 
gazdálkodási, igazgatás-jogi helyzetének, szerkezetének és humánerıforrás  
 
ellátottságának átvilágítása  tárgyában kiírt pályázatra érkezett ajánlattévık közül  
hívja meg szóbeli  tárgyalásra is az E- 
KÖZIG ZRT. 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3, valamint a  CITY-MAGISTER 
Innovációs Ügynökség Kft.  1203 Budapest, János u. 29. szakembereit.  
A Bíráló Bizottság  a szóbeli meghallgatást követıen tegyen javaslatot a képviselı-
testületnek a pályázat nyertesére.  
 
Határidı:  2010. december 7. 
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
Dr. Nagy István  alpolgármester a szavazást követıen visszaérkezett az ülésre.   
 

3./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendelete végrehajtása  
      2010. III. negyedévi beszámolója 
      (Tájékoztató, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy  a napirendi pontot a  Pénzügyi és Jogi Bizottság 
megtárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a 
bizottság javaslatáról. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a napirendi pontot. Az adóhatósági iroda 
munkatársa is részletes tájékoztatást adott a bizottsági ülésen jelenlévıknek. A Pénzügyi 
Bizottság javasolja a  2010. évi költségvetés háromnegyedéves alakulásáról szóló 
tájékoztató  elfogadását. 
Ugyancsak javasolja a Pénzügyi és Jogi Bizottság, hogy a képviselı-testület módosítsa a  
101/2010. (VII.8.) számú határozatának elsı mondatát az alábbiak szerint:  
„Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete benyújtja a KDOP-2010-
4.1.1/E Települési vízrendezés fejlesztése címő pályázatot, melynek 10.000.000 Ft  
önrészét a 2011. évi költségvetés felhalmozási kiadásai között megtervezi.” 
 
Felhívja a polgármester,  hogy a szükséges intézkedést tegye meg a 2011. évi 
költségvetési rendelet ennek megfelelı elıkészítésére. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság 
határozati javaslatait.    
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

 276/2010 (XI.25.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Csákvár Nagyközség 
Önkormányzata és intézményei 2010. évi  költségvetésének háromnegyed éves 
alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Határozathozatal után a Pénzügyi és Jogi Bizottság 101/2010. (VII.8.) számú határozatát 
módosító indítványát bocsátotta szavazásra.  
  
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

 Képviselı-testületének 
277/2010. (XI. 25.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának  Képviselı-testülete módosítja a KDOP-
2010-4.1.1/E Települési vízrendezés fejlesztése címő pályázat benyújtásáról és az  
önrész biztosításáról szóló  101/2010. (VII. 8.) számú határozatának elsı mondatát a 
következık szerint: 
„Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete benyújtja a KDOP-
2010-4.1.1/E Települési vízrendezés fejlesztése címő pályázatot, melynek 10.000.000 
Ft  önrészét a 2011. évi költségvetés felhalmozási kiadásai között megtervezi.” 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg a 2011. évi 
költségvetési rendelet ennek megfelelı elıkészítésére. 
 
Határidı: 2011. február 15. 
Felelıs:     polgármester 
 
 

4./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 1/2007. (I.7.) rendelet   
      módosítása a határidık és határnapok tekintetében.  

                 (Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felkérte dr. Szeredi Pétert, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy  ismertesse a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítására irányuló rendelet- módosításra 
vonatkozó bizottsági javaslatot.  
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dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:   
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, javasolja a képviselı-
testületnek a  rendelet módosítás elfogadását. (Részletesen ismertette a rendelet-tervezetet 
a képviselı-testülettel.)  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Kérte a jelenlévıket, hogy akinek hozzászólása, módosító indítványa van az tegye meg.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Arról volt szó korábban, hogy a testületi ülések 15.00 órakor kezdıdnek, a jelenlegi 
tervezetben pedig 13.00 órai kezdés szerepel.  Miért? 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy az SZMSZ jelenleg két helyen szabályozza a testületi ülések  idıpontját, 
ezért javasolja módosítani az alakuló ülésen elfogadottal összhangban.     
  
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el,  ezért a rendelet tervezetet szavazásra 
bocsátotta.  
 
A képviselı-testület  9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
12/2010. (XI.26.) számú  

r e n d e l e t e  
 

a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 1/2007. (I.7.) számú rendelet 
módosításáról 

 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

5./ Szociális szolgáltatási koncepció 
     (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az elıterjesztést, határozati javaslatot a Humán Erıforrások Bizottsága tárgyalta. Kérte a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottsági ülésen 
elhangzottakról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:  
A Humán Erıforrások Bizottsága megtárgyalta a Szociális szolgáltatási koncepciót. Az 
ülésen jelen volt a Gondozási Központ és Idısek Otthona vezetıje, valamint a Madariné 
Molnár Tünde alkalmazott pszichológus is. A bizottsági ülésen felkérték Knausz Imre 
intézményvezetıt, hogy a nevelési tanácsadó Csákváron történı mőködtetéséhez 
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készítsen  költségkalkulációt, valamint a szenvedélybeteg-ellátásra, -mint új 
feladatellátásra- készítsen elıterjesztést a  következı testületi  ülésre.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Humán Erıforrások Bizottsága javaslatát  szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség  
Önkormányzata Képviselı-testületének  

278/2010. (XI.25.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális szolgáltatási 
koncepciót elfogadja. 
 
Felkéri a Gondozási Központ és Idısek Otthona intézményvezetıjét, hogy a nevelési 
tanácsadó költségvetési és szakmai paramétereirıl, valamint az otthon profiljának 
szenvedélybeteg-ellátással történı kiegészülésérıl készítsen elıterjesztést a 
következı rendes testületi ülésre. 
 
Határidı: 2010.december 3. 
Felelıs: Knausz Imre intézményvezetı 
 

6./ Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
      feladatellátási szerzıdésének módosítása 
      (Elıterjesztés,  határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselı:  
E  napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság elnökét dr. Szerdi Pétert, hogy  tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság 
javaslatáról. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A feladatellátási szerzıdést tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Az ülésen több 
pontosítás is történt.  
Kérte Katonáné dr.  Venguszt Beatrix polgármestert, hogy ismertesse a módosított 
határozati javaslatot a képviselı-testülettel.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az alábbi határozati javaslatot ismertette a képviselı-testülettel: 
„Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Csákvári Kulturális és Sport 
Nonprofit Kft. –vel kötött feladat-ellátási szerzıdést az alábbiak szerint módosítja: 
 
A szerzıdés 1.) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
1.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. 

évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott – ez ideig az Önkormányzat által 
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ellátott – feladatok közül az 1. számú melléklet a. pontjában 
meghatározott feladatokat, valamint a Sportközpont üzemeltetését 2010. július 1. 
napjától, az 1. számú melléklet b. pontjában meghatározott feladatokat 2011. 
január . napjától  a Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. részére átadja. A 
feladatokról a Szerzıdés 1 sz. melléklete, a mőködtetésre átadott Sportközpont 
adatairól a 2. számú melléklet rendelkezik.  

 
A szerzıdés 1.számú melléklete helyébe az alábbi 1.számú melléklet lép: 
 

1. számú melléklet 
 

Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. részére átadott feladatok 
 

a. pont  
• Az Önkormányzat tulajdonában lévı utak, járdák, terek, parkok, 

buszmegállók, parkolók területének tisztántartása, nyári idıszakban a kijelölt 
területek locsolása, a szemét feltakarítása és elszállítása. 

• Téli idıszakban a hó eltakarítás és a síkosság ellenei védekezés 
megszervezése, irányítása. 

• Közterületi szemétgyőjtı edények kihelyezése, rendszeres ürítése illetve 
feltöltése, azok javítása, pótlása. 

• A közterületi zöldterületek fenntartása 
• Közterületen lévı egyéb növényzet (fák, cserjék, stb.) ápolása és a 

nyilvántartásba vett védett növényzet megkülönböztetett védelme. 
• Növényvédelmi és rovarirtási feladatok ellátása. 
• Önkormányzati tulajdonú erdık fenntartása. 
• A közterületen lévı, közvilágítási hálózat rendszeres ellenırzése, a tapasztalt 

hibák, hiányosságok azonnali jelzése az üzemeltetéssel megbízott társaság 
felé, a készre jelentés után az elvégzett munka ellenırzése. 

• Az Önkormányzat kezelésében lévı vízfolyások és a vízfolyásokon található 
mőtárgyak fenntartsa és üzemeltetése. 

• A belterületi csapadékvíz elvezetését szolgáló fı vízelvezetı rendszerek 
fenntartása. 

• Önkormányzati kezeléső helyi utak, járdák valamint ezek tartozékainak 
üzemeltetése, fenntartása, ellenırzése. 

• Az út menti árkok tisztántartása, támfalak karbantartása. 
• Tersztyánszky Ödön Sportközpont üzemeltetése 

- szolgáltatások nyújtása, 
- sportolási lehetıség biztosítása, 
- a létesítmény sportolási felületeinek és területének üzemeletetése,  

fenntartása (a létesítmény területe 3 ha 1430 m2 ), 
- önkormányzati tulajdonú intézmények sportolási lehetıségének   
      biztosítása, rendezvényeinek elıkészítése, 
- a Sportközpontot használó sportegyesületek igényeinek egyeztetése, 
- országos és megyei rendezvények koordinációja, terület-elıkészítése 

 
b. pont  
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• rendezvényszervezés, kommunikációs 

feladatok, 
• községi rendezvénynaptár összeállítása, 
• állandó rendezvényszervezı csapat létrehozása, munkájának szervezése, 

irányítása 
• intézményeinkkel való koordináció a kulturális területen 
• helyi idegenvezetés szervezése, 
• túrizmus fejlesztése, 
• a Képviselı-testület protokoll feladataival kapcsolatos szervezı- és  
       lebonyolító munka végzése, 
• pályázatok figyelése a túrizmus, kultúra területén, 
• a csákvári honlap települési oldalának felügyelete, frissítése, 

településmarketing  
      szempontjából történı megújítása, 
• közvélemény tájékoztatása a rendezvényekkel, turisztikai, kulturális   
      tevékenységgel kapcsolatban, 
• Csákvárral kapcsolatos sajtóanyagok értékelése, újságcikkek írása,  
• a községben történt események fotódokumentációjának elkészítése, 
• közvélemény kutatás végzése,  
• a településsel kapcsolatos kiadványok elıkészítése.  
• a falusi vendégvárók munkájának segítése, koordinálása. 

 
c. pont 

� helyi igényeknek megfelelı autóbuszközlekedés megszervezése és 
lebonyolításának felügyelete 

 
Felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelı feladat-ellátási szerzıdés 
módosítás aláírására. 
 
Határidı: 2010.12.31. 
Felelıs: polgármester, Györök Tamás ügyvezetı 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Üzemeltetési, karbantartási feladatok tekintetében a fenntartás szó helyett karbantartás 
szóhasználatot javasolt.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:   
Nem javasolja, hogy most belemenjenek a részletekbe, azonban ha az a javaslat, hogy 
részletekbe  is belemenjenek, akkor ne tárgyalják a feladat-ellátási szerzıdés módosítását, 
hanem bizottsági ülésre terjesszék ismét elı és azt követıen kerüljön a testület elé 
elfogadásra. Ami a feladat-ellátási szerzıdésben benne van, olyan probléma- e, amely 
akadályozza a munkát, vagy pedig megvárhatják a januári ülést, amikor az egészet 
áttekintik?  Vannak még olyan  területek, amelyek pontosítást igényelnek.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Véleménye szerint az egész feladat-ellátási szerzıdést át kell tekinteni. A rendes 
anyaggal tud majd foglalkozni.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A turisztikai munkatárs felvétele meg is történt. A fenntartás szót  fel kell cserélni 
karbantartás szóra. A javaslattal egyetért, elfogadásra javasolja.  
 
 
Amennyiben a képviselı-testület a b./ pontot nem fogadja el, akkor egyéb határozati 
javaslatok is borulnak. A korábbi képviselı-testületi üléseken is tárgyalták már a feladat-
ellátási szerzıdést, melyet Setét Vilmos képviselı-testületi tag elfogadott, hiszen a fıbb 
pontokat már tartalmazta. Amennyiben az anyaggal kapcsolatosan észrevétele van 
szívesen rendelkezésére bocsátja a teljes anyagot. A pontosításokat mindenképpen 
indokoltnak tartja, a jog az legyen pontos. 
 
Setét Vilmos képviselı:  
A c./ és d./ pontok tekintetében nincs észrevétele. Az a./ pontban  vannak olyan dolgok, 
amelyekkel nem ért együtt. Közterületen lévı közvilágítási hálózat üzemeltetéssel 
kapcsolatos feladattal nem ért egyet. Ez a feladat a mőszaki irodánál volt eddig, jól 
mőködött, miért kell onnan kivenni?  Nem oda való ez a feladat, hanem a hivatalhoz. Azt 
sem tudja, hogy ez mikor került bele. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az eredeti feladat-ellátási szerzıdésben is benne volt, nem most tették be. Ezt már a 
korábbi testület elfogadta, amelynek képviselı úr is tagja volt.  
A mellékletet teljes egészében be kellett mutatni és úgy érzi, hogy ezt helyesen tette.  
  
Több hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot az elhangzott módosítások 
figyelembevételével szavazásra bocsátotta. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

279/2010 (XI.4.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Csákvári Kulturális és 
Sport Nonprofit Kft. –vel kötött feladat-ellátási szerzıdést az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A szerzıdés 1.) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
2.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata a „helyi önkormányzatokról” szóló 

1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott – ez ideig az 
Önkormányzat által ellátott – feladatok közül az 1. számú melléklet a. 
pontjában meghatározott feladatokat, valamint a Sportközpont üzemeltetését 
2010. július 1. napjától, az 1. számú melléklet b. pontjában meghatározott 
feladatokat 2011. január . napjától  a Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit 
Kft. részére átadja. A feladatokról a Szerzıdés 1 sz. melléklete, a 
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mőködtetésre átadott Sportközpont adatairól a 2. 
számú melléklet rendelkezik.  

 
A szerzıdés 1.számú melléklete helyébe az alábbi 1.számú melléklet lép: 
 

1. számú melléklet 
 

Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft. részére átadott feladatok 
 

a./ pont  
• Az Önkormányzat tulajdonában lévı utak, járdák, terek, parkok, 

buszmegállók, parkolók területének tisztántartása, nyári idıszakban a 
kijelölt területek locsolása, a szemét feltakarítása és elszállítása. 

• Téli idıszakban a hó eltakarítás és a síkosság ellenei védekezés 
megszervezése, irányítása. 

• Közterületi szemétgyőjtı edények kihelyezése, rendszeres ürítése illetve 
feltöltése, azok javítása, pótlása. 

• A közterületi zöldterületek karbantartása 
• Közterületen lévı egyéb növényzet (fák, cserjék, stb.) ápolása és a 

nyilvántartásba vett védett növényzet megkülönböztetett védelme. 
• Növényvédelmi és rovarirtási feladatok ellátása. 
• Önkormányzati tulajdonú erdık karbantartása 
• A közterületen lévı, közvilágítási hálózat rendszeres ellenırzése, a 

tapasztalt hibák, hiányosságok azonnali jelzése az üzemeltetéssel 
megbízott társaság felé, a készre jelentés után az elvégzett munka 
ellenırzése. 

• Az Önkormányzat kezelésében lévı vízfolyások és a vízfolyásokon 
található mőtárgyak karbantartása és üzemeltetése. 

• A belterületi csapadékvíz elvezetését szolgáló fı vízelvezetı rendszerek 
karbantartása. 

• Önkormányzati kezeléső helyi utak, járdák valamint ezek tartozékainak 
üzemeltetése, karbantartása, ellenırzése. 

• Az út menti árkok tisztántartása, támfalak karbantartása. 
• Tersztyánszky Ödön Sportközpont üzemeltetése 

- szolgáltatások nyújtása, 
- sportolási lehetıség biztosítása, 
- a létesítmény sportolási felületeinek és területének üzemeletetése,  

karbantartása (a létesítmény területe 3 ha 1430 m2 ), 
- önkormányzati tulajdonú intézmények sportolási lehetıségének   
      biztosítása, rendezvényeinek elıkészítése, 
- a Sportközpontot használó sportegyesületek igényeinek 

egyeztetése, 
- országos és megyei rendezvények koordinációja, terület-

elıkészítése 
 

b./ pont  
• rendezvényszervezés, kommunikációs feladatok, 
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• községi rendezvénynaptár összeállítása, 
• állandó rendezvényszervezı csapat létrehozása, munkájának szervezése, 

irányítása 
• intézményeinkkel való koordináció a kulturális területen 
• helyi idegenvezetés szervezése, 
• túrizmus fejlesztése, 
• a Képviselı-testület protokoll feladataival kapcsolatos szervezı- és  
       lebonyolító munka végzése, 
• pályázatok figyelése a túrizmus, kultúra területén, 
• a csákvári honlap települési oldalának felügyelete, frissítése, 

településmarketing  
      szempontjából történı megújítása, 
• közvélemény tájékoztatása a rendezvényekkel, turisztikai, kulturális   
      tevékenységgel kapcsolatban, 
• Csákvárral kapcsolatos sajtóanyagok értékelése, újságcikkek írása,  
• a községben történt események fotódokumentációjának elkészítése, 
• közvélemény kutatás végzése,  
• a településsel kapcsolatos kiadványok elıkészítése.  
• a falusi vendégvárók munkájának segítése, koordinálása. 

 
c. pont 

� helyi igényeknek megfelelı autóbuszközlekedés megszervezése és 
lebonyolításának felügyelete 

 
Felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelı feladat-ellátási szerzıdés 
módosítás aláírására. 
 
Határidı: 2010.12.31. 
Felelıs: polgármester, Györök Tamás ügyvezetı 
 
 

7./ Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
      pótelıirányzat biztosítása megelılegezett támogatás fizetése érdekében  
      (Elıterjesztés,  határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselı:  
E  napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság elnökét, dr. Szeredi Pétert, hogy  tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság 
javaslatáról. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A napirendi pontot részletesen tárgyalta a  Pénzügyi és Jogi Bizottság. A bizottság az 
elıterjesztéshez csatolt határozati javaslatot javasolja módosítani. A javaslat szerint a 
projekt elıfinanszírozására 4.975.150.- Ft-ot biztosítana a képviselı-testület.  
Ismertette a határozati javaslatot az alábbiak szerint:  
„Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. KEOP-6.2.0/09-2010-0058 számú pályázata kapcsán 4.975.150 Ft-ot biztosít a 
projekt elıfinanszírozásra. 
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A Képviselı-testület felhívja Györök Tamás ügyvezetıt, hogy a visszafizetést a visszaigényelt ÁFA és a 
kifizetési kérelmekbıl befolyó támogatás,  terhére a forráshoz jutást követıen azonnal teljesítse.  
 
A Képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy döntésérıl a határozat megküldésével a Kft. 
ügyvezetıjét értesítse, valamint intézkedjen a szóban forgó összeg átutalásáról. 
Határidı: - az összeg folyósítására: 2010.11.30. 

- visszafizetésre:            folyamatos 
Felelıs:     polgármester 
                 Györök Tamás  ügyvezetı    
 
Györök Tamás Nonprofit Kft ügyvezetıje: 
Úgy nyilatkozott, hogy a határozatokban foglaltakat a Kft. tudja vállalni.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több hozzászólás nem lévén az ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

280/2010. (XI.25.) számú határozata   
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári Kulturális 
és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KEOP-6.2.0/09-2010-0058 számú 
pályázata kapcsán 4.975.150 Ft-ot biztosít a projekt elıfinanszírozásra. 
 
A Képviselı-testület felhívja Györök Tamás ügyvezetıt, hogy a visszafizetést a 
visszaigényelt ÁFA és a kifizetési kérelmekbıl befolyó támogatás terhére a 
forráshoz jutást követıen azonnal teljesítse.  
 
A Képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy döntésérıl a határozat 
megküldésével a Kft. ügyvezetıjét értesítse, valamint intézkedjen a szóban forgó 
összeg átutalásáról. 
 
Határidı: - az összeg folyósítására: 2010.11.30. 

- visszafizetésre:            folyamatos 
Felelıs:     Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
                  Györök Tamás  ügyvezetı    
 

 
 8./ Bérleti díjak felülvizsgálata 2011. évre vonatkozóan 
                 (Elıterjesztés, rendelet tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
E napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottsági elnököt, 
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
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A bizottság az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díjáról szóló rendelet 
módosítás tervezetét nem javasolja elfogadni, mivel a  2011. évre nem tartja 
szükségesnek a 3 %-os emelést a lakbérek vonatkozásában.  
 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Megkérdezte, hogy az önkormányzat bevételébıl mennyit tesznek ki a bérleti díjak? 
 
Trimmel Anna Pénzügyi Iroda vezetıje:  
Mintegy 2 millió Ft-ot tesz ki a bérleti díjakból származó bevétel, azonban  jelenleg van 
kintlévıség is.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke által ismertetett javaslatot szavazásra bocsátotta.   
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
281/2010. (XI. 25.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete -a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság javaslatát elfogadta-  nem alkotott rendeletet az önkormányzat 
tulajdonában lévı lakások bérleti díjáról szóló 8/2003. (IV. 9.) számú rendeletének 
módosításáról, mivel nem tartja indokoltnak 2011. évre a 3 %-os mértékő 
díjemelést.   

 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke képviselı:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a közterület használati díj 3 %-os emelése 
helyett 10 %-os emelést javasol a bizottság.  A közterület rendeltetésüktıl eltérı 
használatáról szóló rendelet -módosítási tervezet  1. számú mellékletét tartalmazó 
díjtételeket az alábbiak szerint javasolja elfogadásra.  
 

  
S.szám Megnevezés Összeg 

1. A közterületbe benyúló hirdetı berendezés, 
információs tábla, transzparens 

  
700 Ft/hó 

2. Üzletek elıtti közterület árusítás céljára   
620 Ft/m²/hó 

3. Vendéglátó ipari elıkert   
620 Ft/m²/hó 

4. Árusító pavilon 620 Ft/m²/nap 
5. Árusító automata, egyéb árusító berendezés 2,550 Ft/hó 
6. Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató 

tevékenység, mozgóárusítás heti egy 
alkalommal történı árusítás 

  
8,150 Ft/hó 

  
  Heti kettı alkalommal 19,800 Ft/hó 
  Heti három vagy több alkalommal 38,450 Ft/hó 

7. Építési munkával kapcsolatos állvány, 
építıanyag kihelyezése, építési munkaterület 

  
175 Ft/m²/nap 
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létesítése 

8. Közterületen bármilyen jármő 
(jármőszerelvény) tárolása 

  
4,070 Ft/db/hó 

9. Mutatványos tevékenység 585 Ft/m²/nap 
10. Kiállítás, technikai bemutató, vásár, sport- és 

kulturális rendezvény közhasználati cikkek, 
könyvek, népmővészeti termékek  árusítása 

  
230 Ft/m²/nap 

  Egyéb cikkek árusítása 460 Ft/m²/nap 
  Vendéglátás 580 Ft/m²/nap 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Megkérdezte, hogy a módosító indítványhoz van- e valakinek hozzászólása, véleménye, 
javaslata.  
 
Hozzászólás, javaslat, más módosító indítvány nem hangzott el, ezért a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság  rendelet-tervezet  módosítására  irányuló indítványát bocsátotta szavazásra. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

13/2010. (XI. 26.) számú  
r e n d e l e t e  

 
a közterületek rendeltetésüktıl eltérı használatáról szóló 17/2008. (XII. 17.) számú 

rendeletének módosításáról 
 

(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A rendeletalkotásra irányuló szavazást követıen ismertette a képviselı-testülettel az 
önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérleti díjának emelésére vonatkozó  
javaslatot.  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok 
bérleti  díjáról szóló határozati javaslat elfogadását, mely 3 %-os emeléssel állapítja meg 
a bérleti díjakat 2011. évre vonatkozóan.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Megkérdezte, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatával kapcsolatban van- e 
valakinek módosító javaslata, véleménye, hozzászólása? 
 
Vélemény, hozzászólás, más javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta az 
elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

   Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

282/2010. (XI.25.) számú határozata   
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Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  a tulajdonában lévı 
ingatlanok esetében –melyekre érvényes bérleti szerzıdés van-  a bérleti díjat 2011. 
január 1-tıl a következık szerint állapítja meg:  
 
Szabadság tér 11. 44 m2 üzlethelyiség  40.468.- Ft+ÁFA/hó 
 
Sirály Nonprofit Kft. bérleménye  
(Csákvár, Kastélypark 3.)     132.965.-Ft+ÁFA/hó 
 
Szabadság tér 3. szám alatti garázs  
(Kiss László bérlı)          5.472.-Ft+ÁFA/hó 
 
  
Szabadság tér 5. szám alatti volt húsbolt  
(Kiss László bérlı)          8.672.-Ft+ÁFA/hó 
 
Szent Mihály tér 6. (napközi épülete)  
(Kiss László bérlı)        132.965.-Ft+ÁFA/hó 
 
Szabadság tér 3. szám Bagó ház (volt lakás)  
(Hermán József bérlı)         21.815.-Ft+ÁFA/hó 
 
Raktár helyiség (régi iskolánál)  
(Lönhárd Edit bérlı)         3.491.-Ft+ÁFA/hó 
 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a bérlıket a határozatról értesítse 
és a bérleti szerzıdést a határozatnak megfelelıen módosítsa.  
 
Határidı:  2010. december 15.  
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság az Önkormányzat által  az állati hulladék ártalmatlanítására 
üzemeltetett győjtıhely üzemeltetési díjára a 3 %-os emelést tartalmazó határozati 
javaslat helyett 10 %-os emelést tartalmazó határozati javaslatot terjeszt  elfogadásra a 
Tisztelt Képviselı-testületnek.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén, ezért a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatát szavazásra 
bocsátotta.  

 

A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének 

283/2010. (XI. 26.) számú határozata 
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Csákvár Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete a 
tulajdonában lévı  -érvényes megállapodással rendelkezı-  állati hulladékgyőjtı 
udvar fenntartási hozzájárulását  2011. január 1-tıl a következık szerint állapítja 
meg:  
 
1. Bodmér Község Önkormányzata  6.400.-Ft-+ÁFA/hó 
2. Csákvári Mg. Zrt.                           32.050.-Ft+ÁFA/hó 
3. Lovasberény Község Önkormányzata  11.650.-Ft+ÁFA/hó 
4. Kövecses Mihály       3.850.-Ft+ÁFA/hó 
5. Feind János          8.550.-Ft+ÁFA/hó 
6. Tóth Zsuzsanna     12.250.-Ft+ÁFA/hó 
 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a hatályos megállapodások 
módosítására.  
  
Határidı: 2010. december 15.  
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix  polgármester 
 

9./ Gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata  
      (Elıterjesztés, rendelet-tervezet, árajánlat t a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az óvodás gyermekek, az általános iskolai tanulók, idıskorúak  étkeztetésében 
alkalmazandó nyersanyag és rezsiköltségek megállapítására vonatkozó elıterjesztést, 
határozati javaslatot, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 
felülvizsgálatát, illetve az ezzel kapcsolatos rendelet-módosítást tárgyalta a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a 
bizottság javaslatáról.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
Az óvodai étkeztetés, általános iskolai étkeztetés, valamint az idıskorúak étkeztetésében 
alkalmazott nyersanyag és rezsiköltség díját a konyhát üzemeltetı vállalkozó 
felülvizsgálta és megküldte önkormányzatunknak. A Pénzügyi és Jogi Bizottság az 
elıterjesztett határozati  javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselı-testületnek.  Az 
áremelés mértéke átlagosan 2,5 %-os. A elıterjesztést Szabó Zoltánné a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság tagja készítette elı, a bizottsági ülésen jelenlévı mindkét  intézményvezetı 
egyetértett az elıterjesztéssel.  
 
 A Pénzügyi és Jogi  Bizottság megtárgyalta a  személyes gondoskodásért fizetendı 
térítési díjak mértékére irányuló rendelet-tervezetet is, melyet szintén  elfogadásra javasol 
a képviselı-testületnek.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Kérte a jelenlévıket, hogy mondják el véleményüket, kérdéseiket tegyék fel az 
elıterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
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Javasolja, hogy a Csákvári-Bodméri Hírmondóban jelenjenek meg a 2011. 
január 1-tıl fizetendı térítési díjak.  
 
Lönhárd Vilmosné iskola igazgató:  
Iskolások esetében az ellenırzıbe kerül beírásra az étkeztetés díjának mértékérıl szóló  
tájékoztató, de a változásról névre szóló értesítést is küldenek a szülıknek.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A jegyzı köteles a megalkotott rendeletekrıl a Hírmondó útján tájékoztatni a lakosságot. 
A közzététel a lap következı havi számában megjelenik.  
Több hozzászólás nem lévén elıször a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

284/2010. (XI.25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az óvodás gyermekek, 
az  általános iskolai tanulók, valamint idıskorúak étkeztetésében alkalmazott 
nyersanyag és rezsiköltség díját a konyhát üzemeltetı vállalkozóval között szerzıdés 
alapján felülvizsgálta és annak mértékét 2011. január 1. napjától kezdıdıen az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 
a./ óvodai étkeztetés              508.-Ft+ÁFA/fı/nap (reggeli, ebéd, uzsonna) 
 
b./ általános iskolai étkeztetés 
 - menzai ellátás  600.-Ft/+ÁFA/fı/nap (ebéd) 
 - napközi otthoni ellátás 945.-Ft+ÁFA/fı/nap (tízórai, ebéd, uzsonna) 
 
c./ idıskorúak étkeztetése 
 - idısek otthona  1.091.-Ft+ÁFA/fı/nap (reggeli, ebéd, vacsora) 
 - idısek klubja     750.-Ft+ÁFA/fı/nap (reggeli, ebéd) 
 - szociális étkeztetés                606.-Ft+ÁFA/fı/nap (ebéd) 
 
A Képviselı-testület felhívja a jegyzıt, hogy ezen határozat megküldésével értesítse 
Kiss László vállalkozót a 2011. január 1-tıl alkalmazandó nyersanyagnormák és 
rezsiköltség összegérıl, valamint gondoskodjon az intézményi térítési díjak 
tekintetében a rendeletek módosításának elıkészítésérıl. 
 
Határidı:    a.) és b.) pont vonatkozásában azonnal,  
                     c.) pont vonatkozásában 2011. március hó 
Felelıs:        jegyzı  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A határozathozatalt követıen a gyermekek védelmérıl szóló 9/2009. (IV.29.) számú 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra.  
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A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:   

 
 
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata  
Képviselı-testületének  

14/2010. (XI. 26.) számú  
r e n d e l e t e  

 
a gyermekek védelmérıl szóló 9/2009. (IV. 29.) rendelet módosításáról 

 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

10./ Szabályozási terv módosítására vonatkozó árajánlatok megvitatása 
                   (Elıterjesztés, határozati javaslat, korábbi árajánlatok t a jegyzıkönyv  
                    mellékletét képezi.) 
 
Katonáné  dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot megtárgyalta a Településfejlesztési Bizottság és ezt követıen az 
ülésen született javaslatot a  Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta.  
 
Felkérte Csillag Tibort, a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy  tájékoztassa a 
képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
A rendezési terv módosítása kapcsán 3 árajánlat érkezett, különbözı tartalommal. 
Javasolja a bizottság, hogy ismételten keressék meg az ajánlattévıket. Egységesíteni 
kellene az ajánlatkérı lapot annak érdekében, hogy egységes választ kapjanak rá. Vannak 
olyan jogszabályok, aminek meg kell felelni, ezeket mindenképpen be kell építeni.  
Javasolja a bizottság, hogy az ajánlatkérı lapot  egységes tartalommal,  10 napos 
ajánlatkérési határidıvel küldjék  ki a három korábbi ajánlattevınek (Planner-T Kft, 
Fehérvári Építész Kft., Pécsi Építész Kör Kft.). Az ajánlatokat zárt borítékban 
nyújthatják be az ajánlattevık, a borítékbontás és az eredményhirdetés nyilvános, az 
elbírálást a nyilvánosság kizárásával a Településfejlesztési Bizottság végezné el.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Megkérdezte, hogy van- e valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, 
véleménye, javaslata.  Vélemény, javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a 
Településfejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 
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 285/2010. (XI.25.) számú határozata   

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szabályozási terv 
módosítására új árajánlatok beszerzését rendeli el. Az ajánlatkérı lapot egységes 
tartalommal, 10 napos ajánlatkérési határidıvel kell kiküldeni a három korábbi 
ajánlattevınek (Planner-T Kft, Fehérvári Építész Kft., Pécsi Építész Kör Kft.). Az 
ajánlatokat zárt borítékban nyújthatják be az ajánlattevık, a borítékbontás és az 
eredményhirdetés nyilvános, az elbírálást a nyilvánosság kizárásával a 
Településfejlesztési Bizottság végzi. 
 
Felelıs:  ajánlatkérık kiküldése: polgármester,  
               bírálat: Településfejlesztési Bizottság 
Határidı:   2010. november 26.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy digitális térképre szükség van, mely alapfeltétele 
a rendezési terv módosításának. Javasolja a bizottság, hogy kérjenek árajánlatot a digitális 
térképre is.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Szavazásra bocsátotta a bizottsági javaslatot a digitális térkép beszerzésére vonatkozó 
árajánlat tekintetében.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének  

286/2010. (XI.25.) számú határozata   
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli digitális 
térkép beszerzésére vonatkozó árajánlat bekérését a Bicskei Körzeti Földhivataltól.  
 
Az árajánlatot a következı képviselı-testületi ülés elé kell terjeszteni. 
 
Felelıs:      jegyzı 
Határidı:   2010.december 10. 
 

11./ Helyi autóbuszjárat pályáztatás, menetrend tervezet és gazdaságossági  
       számítások 
       (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondta, hogy a helyi autóbuszjárat üzemeltetésével kapcsolatban felmerült 768.000.- 
Ft összegő áfát nem tudja visszaigényelni az önkormányzat, mivel nem tudja kiszámlázni, 
nem kapcsolódik hozzá bevétel, de a  többi vonatkozásban a határozati javaslatban 
megfogalmazottakat fenntartja.  Egy magasabb km keret megpályáztatása kedvezıbb díj 
megállapításával fog járni a vállalkozók részérıl, amennyiben együttesen pályázik az 
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önkormányzat a CSTK-val,  vagy a kempó szakosztállyal. Mindenképpen a Nonprofit 
Kft-nek kellene megpályázatni.  
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.  
 
 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
Az elıterjesztést a bizottsági ülésen hosszasan megvitatták. A gazdaságossági 
számításoknál elvetették, hogy autóbuszt vásároljanak, ezt a bizottság nem támogatja. A 
polgármester asszony kiszámolta, hogy milyen elınyei, hátrányai vannak. A bizottság 
javasolja továbbra is, hogy  ingyenes legyen  az autóbusz viteldíj a településen belül, mert 
ellenkezı esetben nem fogja a lakosság igénybe venni és üresen közlekedne. Ennek  
fedezeteként merült fel, ha nagyobb km keretet pályáztatása. A CSTK  elnöke jelezte, 
hogy évi 15.750 km-t szeretne lekötni, ebben az esetben lehetıség van a leszámlázott  
szolgáltatás esetében az ÁFA  visszatérítésére, mely fedezné a belsı járatok kilométer 
költségének az igényét. A pályázati kiírásra 2010. november 30. az értékelésre pedig 
december 31. lenne a határidı.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Mit szólna a testület, ha a helyi gazdákra is gondolva az autóbusz mellett a  pályázóval 
szemben olyan elvárást is támasztanának, hogy építsen ki kapcsolatot a helyi lovas 
gazdákkal és az iskolai testnevelés órákra puszta busz vinné a diákokat. Látványosság is 
lenne, a gazdák pedig pénzt tudnának forgatni a gazdaságba. Minıségi szolgáltatás lenne 
és rendelkezésre állást kívánna meg a szállítóktól, érdekes és elıremutató dolog lenne.  
Naponta van egy kis elfoglaltsága a fogatosnak, az önkormányzatnak plusz pénzbe nem 
kerül, sıt a költségeket csökkenti. Javasolja megfontolásra a felvétést. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Jó ötletnek tartja. Technikai kivitelezést nem tudja, hogy lehet megoldani.  A lovaskultúra 
terjesztésének minden tekintetben híve.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Ha jó idınek látszik, akkor mehetnének a gyermekek lovas kocsival. Egy-két perces 
eltérés lehetséges csak a menetidıben, de ez nem jelentıs.  Javasolja, hogy az ajánlati 
kiírásban már szerepeljen ennek lehetısége. Segít megfogalmazni az ajánlati kiírást.   
 
Mészáros Tamás alpolgármester: 
Továbbra sem tartja, elvetendınek, hogy legyen helyi járat.  Ha a kiírást szeptember 1-ig 
tennék és kitőzik maguk elé, hogy a helyi járat mőködtetésének milyen követelményei 
vannak, milyen állami pénzt lehetne belevonni, hogy  a jelenlegi igénybevevıknek 
ingyenes legyen. A szolgáltatást jelenleg   a RÉGIÓ 2000. Kft. végzi. Képviselıje Lics 
Zoltán ügyvezetı jelen van a mai ülésen, aki a valószínőleg  pályázó lesz, többekkel 
együtt.   Elképzelhetınek tartaná, hogy a pályázati eljárást követıen  szakértıt 
bevonnának, aki hasonlóan mőködtet helyi járatot. Úgy gondolja, hogy át kellene 
tekinteni azt, hogy  helyi járat mőködtetésével gazdaságilag nem járnak- e jobban. 
Szabolcs által felvetetteket jó ötletnek tartja.   
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Csillag Tibor képviselı: 
Jogszabályi elıírásai vannak az autóbuszjárat üzemeltetésének. Meg kellene nézni a lovas 
kocsival történı szállítási lehetıséget is,  de a maga részérıl  nem javasolja a pályázati 
kiírásba beletenni. Úgy véli, hogy ezen szállítási forma „iskolabuszként” nem 
üzemelhetne.  
 
 
Dr. Szeredi Péter képviselı:  
Következményekkel járhat az is, ha a lovas-kocsiról leesik egy gyermek.   
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Meg kellene határozni, hogy melyek a pályázati kiírás paraméterei. 
 
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:  
Véleménye szerint az iskolásokat sportintézménybe szállító autóbuszok sem alkalmasak a 
szállításra. Tudomása szerint az iskolásokat szállító autóbuszokat biztonsági övvel kell 
felszerelni. A pályázati kiírásnak legyen a feltétele, hogy  az  iskolások szállítására 
alkalmas legyen. Ezek a buszok nem azok.  
 
Lics Zoltán ügyvezetı:  
A biztonsági öveket be lehet szerelni, azonban nem kötelezı elıírás. A Móric-majo2rba 
történı autóbusz közlekedés miatt rugótörések vannak, mivel az út szinte közlekedésre 
alkalmatlan.  A jelenlegi ár és az utak állapota nem teszi lehetıvé, hogy neoplán buszt 
üzemeltessenek, hiszen  tönkre is menne és az elsı út után Móric-majorba lehetne 
telephelyeztetni. A belföldi autóbusz közlekedésrıl szóló kiírás nem vonatkozik erre a 
járatra.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Szeptembertıl térjenek rá  arra, hogy  milyen menetrendet tudnak kialakítani. Móric-
majori járat is ilyen lesz, meg a spori. Korrekt igényfelmérést kell készíteni az iskolások 
részérıl. Megálló helyek tekintetében, az  utazási idıre vonatkozóan, valamint indulásra  
semmiféle visszajelzés nem érkezett. Csak annyi, hogy rossz idıben többen veszik 
igénybe. Milyen viteldíjakat tudnak kialakítani. Iskolás járat tanórák elején és végén a 
szerzıdéses, közben pedig helyi járatot lehetne mőködtetni, de igényfelmérés szükséges.   
Javasolja, hogy Mészáros Tamás alpolgármester indítványát vegyék figyelembe, mely 
szerint 2011. szeptemberétıl kezdve végezzenek felmérés arra vonatkozóan, hogy a helyi 
járatot milyen formában lehetne üzemeltetni. A veszteségfinanszírozást akkor lehetne 
igénybe venni, ha bérletet árusítanak, illetve viteldíjat szednek a helyi járaton.   
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Az iskolások utaztatására irányul a jelenlegi kiírás. Jó lenne, ha tanévet vennének 
figyelembe és nem tanév közben állna elı esetleg a bizonytalanság a szolgáltatásban. 
Javasolja, hogy  másfél, két évre  pályáztassanak és a szolgáltató lefedjen egy tanévet.  
Másfél év legyen a szolgáltatási idıszak, ez racionálisabb lenne, mint költségvetési évben 
gondolkodni.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
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Kempósokkal, CSTK-val simán  szerzıdéssel le van kötve. Másfél év még 
kedvezıbb lenne és a vállalkozónak is beláthatóbb. Lényeges, hogy az iskolai tanév le 
legyen fedve, tehát 2011. január 1-tıl 2012. év június 15-ig szükséges megpályáztatni a 
csákvári térítésmentesen igénybe vehetı autóbuszjárat szolgáltatást.  
A menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó elıkészítést javasolja 2011. 09. 
30-tól megkezdeni a 2012. június 16-tól kezdıdı idıszakra.   
 
Több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
módosított határozati javaslatot. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

287/2010. (XI.25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a községben felmerülı 
2011.évi autóbusz-közlekedési szolgáltatási igénnyel kapcsolatban az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A Képviselı-testület felkéri a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy az alább közölt menetrendi adatok alapján 
szervezze meg a 2011. január 1-tıl - 2012 június 15-ig a csákvári, térítésmentesen 
igénybe vehetı autóbusz-közlekedési szolgáltatást: 
1.járat: Szabadság tér (6:05) – Móricmajor (6:15) – Szabadság tér (6:25) 
2.járat: Szabadság tér (6:40) – Móricmajor (6:50) – Szabadság tér (7:00) – Régi 
iskola (7:05) 
3.járat: /iskolásjárat/ Radnóti u.- Berényi u. (7:10) – Szabadság tér (7:15) – Gánti u. 
– Dobogó u. (7:23) – Szabadság tér (7:32) (a fenti részletes megállóterv alapján) 
4.járat: /iskolások szállítása a Sportintézménybe/ 7:45 – 12:30 között napi 4-5 
alkalommal 
5.járat: Szabadság tér (14:00) – Móricmajor (14:10) – Szabadság tér (14:20) 
6.járat: Régi iskola (16:00) – Ady E. utcai óvoda (16:03) – Szabadság tér (16:06) – 
Móricmajor (16:16) – Szabadság tér (16:26) 
 
A 4.járat 01.01.-05.15., valamint 09.15 – 12:31. között jár, az 1-3. és az 5-6.járat 
pedig minden iskolai elıadás napján 01.01.-06.10. valamint 09.01. – 12.31. között. 
 
A Képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a menetrend szerinti autóbusz 
közlekedés jogszabályi háttere ismeretében 2011 év ıszétıl vizsgálja  meg e 
szolgáltatás bevezetésének lehetıségét, anyagi vonzatát.  
 
Határidı:  a pályázati kiírásra: 2010.11.30.,  
                   az ajánlatok értékelésére és a szerzıdések megkötésére: 2010.12.31. 
                    a menetrend szerinti autóbusz közlekedés bevezetés lehetıségének  
  vizsgálatára 2011. október 30.  
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Felelıs:  Györök Tamás ügyvezetı 
  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 

12./ Javaslat zsebkalauz és eseménynaptár készítésére 
        (Elıterjesztés, határozati javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága. Felkérte a bizottság 
elnökét, hogy tájékoztasssa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:   
Az elıterjesztést tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága. A bizottság javasolja, hogy a  
Csákvári Zsebkalauz  vállalkozók által történı értékesítésének megszervezését, valamint 
önkormányzati rendezvények szervezıi számára történı bizományba adását. Az 
értékesítést a bizottság felügyelné. A zsebkalauzok vállalkozók által történı 
értékesítésével kapcsolatos szerzıdéseket a következı képviselı-testületi ülésre ki kell 
dolgozni azzal, hogy a régi zsebkalauz fogyasztói ára 400 Ft (ebbıl bruttó 100 Ft az 
árusítási jutalék), az új zsebkalauz fogyasztói ára 300 Ft (ebbıl bruttó 50 Ft az árusítási 
jutalék). 
A Humán Erıforrás Bizottság készítsen az értékesítésre felkérhetı vállalkozókról 
névsort. 
A Humán Erıforrás Bizottság köteles évente egy alkalommal beszámolni a zsebkalauzok 
értékesítésével kapcsolatos feladatainak ellátásáról, és annak pénzügyi eredményérıl. A 
befolyó összeget kizárólag idegenforgalmi célokra lehet felhasználni. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tekintettel arra, hogy a bizottság javaslatával kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel 
nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

 288/2010. (XI.25.) számú határozata   
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a Humán 
Erıforrások Bizottságát a Csákvári Zsebkalauz értékesítésének felügyeletével. A 
bizottság hatásköre kiterjed a zsebkalauzok vállalkozók által történı 
értékesítésének megszervezésére, valamint önkormányzati rendezvények szervezıi 
számára történı bizományba adásra. 
A zsebkalauzok vállalkozók által történı értékesítésével kapcsolatos szerzıdéseket a 
bizottság javasolja a következı képviselı-testületi ülésre kidolgozni azzal, hogy a 
régi zsebkalauz fogyasztói ára 400 Ft (ebbıl bruttó 100 Ft az árusítási jutalék), az új 
zsebkalauz fogyasztói ára 300 Ft (ebbıl bruttó 50 Ft az árusítási jutalék). 
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A Humán Erıforrás Bizottság vállalja, hogy  az értékesítésre felkérhetı 
vállalkozókról névsort készít, továbbá köteles évente  egy alkalommal beszámolni a 
zsebkalauzok értékesítésével kapcsolatos feladatai ellátásáról, és annak pénzügyi 
eredményérıl. A befolyó összeget kizárólag idegenforgalmi célokra lehet 
felhasználni. 

 
Határidı: Határidı: vállalkozói névsor: következı testületi ülés; egyebekben 
folyamatos 
 
Felelıs: az értékesítés megszervezésében, beszámoló elkészítésében, a vállalkozói 
névsor összeállításában: Humán Erıforrás Bizottság elnöke 
a szerzıdések elkészítése tekintetében: Jegyzı                             
  
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások  Bizottsága elnöke, képviselı: 
Javasolja, hogy az eseménynaptár összeállításával a képviselı-testület bízza meg 
Mészáros Tamás alpolgármestert. 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri Mészáros Tamás 
alpolgármestert, valamint a Humán Erıforrások Bizottságot a 2011.évi csákvári 
eseménynaptár összeállításával. Ennek érdekében a községben mőködı civil 
szervezeteket, intézményvezetıket,  szervezıdéseket 2010.december 6-ra kell összehívni 
személyes egyeztetésre. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Az eseménynaptárat az elkészültét követıen ismerteti a  környékbeli polgármesterekkel 
az események rászervezésének lehetıség szerinti elkerülése érdekében.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Javasolja a polgármester Asszonynak, hogy a környék polgármestereit hívja meg és 
személyesen egyeztessen az eseménynaptár összeállításáról a  rászervezések lehetıség 
szerinti elkerülése érdekében.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Vállalja, hogy egyeztet a környékbeli polgármesterekkel.  
Több hozzászólás nem hangzott el, ezért a javaslattal együtt szavazásra bocsátotta a 
Humán Erıforrások Bizottsága javaslatát.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

289/2010. (XI.25.) számú határozata   
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri Mészáros Tamás 
alpolgármestert, valamint a Humán Erıforrás Bizottságot a 2011.évi csákvári 
eseménynaptár összeállításával. Ennek érdekében a községben mőködı civil 
szervezeteket, szervezıdéseket 2010.december 6-ra kell összehívni személyes 
egyeztetésre. 
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Felkéri a polgármestert, hogy az eseménynaptár tartalmát ismertesse 
Vértesboglár, Bodmér, Csákberény, Zámoly és Gánt polgármestereivel a 
rászervezések lehetıség szerinti elkerülése érdekében. 
 

Határidı:  az eseménynaptár összeállítása: 2010.december 10. 
                   Az eseménynaptár környékbeli településekkel történı egyeztetésre:    
                   2010.december 17. 
Felelıs:     Mészáros Tamás alpolgármester, Humán Erıforrás Bizottság elnöke 
        Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 
 
 

13./ Polgármesteri Hivatal kerítése melletti vízelvezetés megoldása 
                (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Településfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a 
bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselı-testületet a bizottsági javaslatról.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A SPILLER KFT tulajdonában lévı Szabadság tér 10. szám alatti Rózsakert Vendéglı 
felújítása során a Polgármesteri Hivatallal közös telekhatáron húzódó kerítést is 
felújították.  A kerítés hivatal felıli oldalán a vízelvezetés nem megoldott, ezért a kerítés 
ázik. Ennek megszőntetése érdekében elıre gyártott betonelemekkel megépítette a 
folyókát. A folyóka összegyőjti a csapadékvizet, de az a járdára folyik ki, aminek 
megszőntetésére megoldást kellene találni.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Két nappal az  után, hogy ígéretet tett a beruházónak, hogy a folyóka kiépítéséhez 
árajánlatokat kér és azt a képviselı-testület elé terjeszti, megdöbbenve látta, hogy a 
munkák elkezdıdtek.  A kivitelezıt felhívta, aki elmondta, hogy a tulajdonos megbízta a 
munka elvégzésével. A tulajdonossal nem tudott egyeztetni családi körülményei miatt. 
Az élet sajnos ilyen helyzetet produkált, hogy a körülményeket vállalta és a testület elé 
terjeszti a határozati javaslatot, mely szerint a kivitelezıvel tárgyalást kell folytatni a 
beruházási költség 50-50 %-os megosztásáról és fel kell kérni, hogy a vízelvezetést a 
járdán is oldja meg, a téli balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Ezt a határozati javaslatot  határozottan ellenzi. Semmi nem indokolja, hogy egy 
megvalósult beruházást az önkormányzat utólag finanszírozzon. Az önkormányzat telkén 
végezte a beruházást, amellyel a saját kerítését védte.  Amennyiben a vízelvezetést az 
önkormányzatnak kell megoldania, akkor oldjuk meg.   
  
dr.Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:    
A vízelvezetéssel kapcsolatban van további feladat is, amit elıírnak, hogy végezze el az 
ingatlantulajdonos.  Néha az élet felülírja az elvi álláspontot, jelen esetben ezt véleménye 
szerint  el lehet fogadni. Kihangsúlyozta azonban, hogy ne legyen gyakorlat az, hogy „ a 
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kocsi megelızi a lovat”. A maga részérıl támogatja a beruházás költségeinek 
megosztására irányuló javaslatot.   
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Nem indokolja, hogy az önkormányzat  költséget vállaljon. Ha nem valósult volna meg a 
beruházás  akkor lehetne a költségmegosztásról esetleg tárgyalni, de utólag nem 
javasolja. A saját kerítését védte a Rózsa Kert vendéglı tulajdonosa.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Bokodi Szabolcs érvelését is megérti indokként.  
 
 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: 
Nem a belsı udvar vizét kellene elvezetni. Az önkormányzat kötelessége lenne a 
megfelelı vízelvezetés megoldása. Meg kell nézni, hova folyik ki a víz amely 
elvezetésének megoldásában Nagy Sándor vállalkozó is szerepet vállal, hogy  közösen 
oldják meg a problémát.   A kerítés tetejét borító cserép is az ı telke felé lejt, nem az 
önkormányzat udvarába folyik a víz. A kifolyó víz elvezetése az önkormányzat feladata 
lenne, ha ebben részt vállal Nagy Sándor akkor az az önkormányzatnak is jó.    
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Ha az önkormányzatnak a feladata elvezetni a csapadékvizet, akkor oldjuk meg mi.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
A vállalkozó jogtalanul használta az önkormányzat területét.  Az önkormányzat 
vízelvezetését nem oldotta meg, az összegyőjtött csapadékvíz kifolyik a járdára,  az 
önkormányzat rovására azt nekünk kell megcsináltatni. Tegyük helyre ezt a problémát és 
közösen oldjuk meg.   
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı: 
Tény, hogy  nem az ı csapadékvizét vezeti el, hanem az önkormányzatét.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Semmilyen vizet nem vezet el, mert az udvarról nem is folyik bele a folyókába.  
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Akkor mi folyik ki a járdára? 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke képviselı:  
A bizottság azt javasolta, hogy az elkészült 100.000.-Ft összköltségő beruházás felét 
vállalja fel az önkormányzat.  Azzal a megállapítással azonban egyetért, hogy elıtte 
kellett volna a képviselı-testületnek az ügyben döntést hozni.  
Megállapítható az is, hogy  mőszakilag nem tett rosszat az önkormányzatnak azzal, hogy 
kiépítette a kerítés tövében a folyókát. Amennyiben az udvar térkı burkolattal ellátott 
lenne, akkor nekünk kellett volna kiépíteni.   
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
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Elmondta, hogy idegen tulajdonra a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem lehet 
bemenni sem. A tulajdonos  jogtalanul csinálta az önkormányzat udvarán a folyókát. 
Azzal nem ért egyet, hogy az udvarról csak térburkolattal folyik le a víz. A murvás rész 
elnyeli ugyan, de amit nem tud a föld elnyelni, az az udvarról kifolyik a járdára. Az is 
tény, hogy a folyókából és a  és mellette kifolyó csapadékvizet is el kell vezetni, amely az 
önkormányzat  gondja.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot, mely szerint a költségek 50-50 %-os  megosztásáról a kivitelezıvel 
tárgyalni szükséges,és a kivitelezıt fel kell kérni, hogy a járdán is oldja meg a 
csapadékvíz elvezetését.  
 
A képviselı-testület  7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

290/2010. (XI.25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri 
Hivatal és a Rózsakert Vendéglı közös telekhatárán álló kerítés tövében a 
vízelvezetéssel kapcsolatban a következıket rendeli el: 
 
A kivitelezıvel tárgyalást kell folytatni a beruházási költség 50-50%-ban történı 
megosztásáról, és fel kell kérni, hogy a vízelvezetést a járdán is oldja meg a téli 
balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében. 
 
Határidı:    következı képviselı-testületi ülés 
Felelıs:        polgármester 
 
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
A képviselı-testület által hozott határozatot törvénytelennek minısítette.  
 
 14./ Csákvári Római Katolikus Egyházközség kérelmének megvitatása 
                   (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság is.  
Felkérte elsıként a Humán Erıforrások Bizottságának elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottságának elnöke, képviselı: 
A Humán Erıforrások Bizottsága javasolja, hogy a képviselı-testület  e napirendi pontot 
vegye le a napirendrıl, egyúttal felkérik a polgármestert, hogy saját hatáskörben oldja 
meg a felvetést.   
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Beszélt már Ambrózy Tamás atyával az üggyel kapcsolatban, aki kinyilvánította, hogy a 
hittanoktatást továbbra is a plébánián kívánja megoldani.  
 
Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
Az iskolában van a hitoktatás, nem a plébánián.  Nem ért egyet azzal, hogy az órarendbe 
épített hittanóra a  plébánián legyen megtartva. Ami a tanrendbe be van építve,  az az 
iskolában legyen.  
 
 
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Iskolai oktatás keretében a gyermekek elmennek  múzeumot és könyvtárat is látogatni 
hittanóra keretében.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Iskolai órarendbe iktatott oktatás a hittan.  Átmegy a gyermekekért az iskola épületébe az  
atya. Véleménye szerint az  ı döntése, hogy kiviszi az iskolából, ha  átveszi a 
gyermekeket, továbbra már az ı felelıssége.   
 
Szeredi Péter képviselı:  
Mészáros Tamás hitoktató kiviszi a gyermekeket az evangélikus templomba a 
hittanórákon?  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Igen, az ötödik tanítási órában. Elmondta, hogy a  hitoktatók státusza nagyon érdekes. 
Nem óraadó tanárok, nem állnak semmilyen jogviszonyban az iskolával. Állami 
finanszírozásból kapják óradíjukat.  Az iskola tanulóit átveszik, onnantól vállalják értük a  
felelısséget.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Azzal, hogy az órarendbe be van építve a hitoktatás, az  elismert jogviszony. A 
felelısséget pedig az vállalja, aki a gyermekekkel van, illetve nekik órát tart. Nem látja az 
indokát annak,  hogy csak az iskolában lehet hitoktatást tartani.  
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
A testnevelés foglalkozást nem lehet a tanteremben megtartani, ezért a 
sportintézményben kerül megtartásra.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Véleménye szerint nem a testület kompetenciája e kérdésben döntést hozni.  Jogviszonyt 
rendezni kellene a gyermekek felügyeletének átvétele és  az iskola érdekében is.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mindenképpen szeretné, ha a hitoktatók jogviszonyát rendeznék a tekintetben, hogy a 
gyermekekért ki a felelıs.   
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Lönhárd Vilmosné iskola igazgató: 
A fenntartó önkormányzat úgy döntött annak idején, hogy a hittanoktatást az órarendbe 
beépítette. Leírva nincsen sehol, de ı maga természetesnek veszi, hogy  az a  személy 
felel a gyermekekért, aki elviszi a hitoktatás órán akár a templomba, vagy a plébániára.   
A Közoktatási törvény elıírja, hogy a hitoktatás megtartásának érdekében az iskolában 
helyet kell biztosítani. Azok a gyermekek, akik nem járnak hitoktatásra, erkölcstan órán 
vesznek részt, amely szintén tanrendbe épített.  
 
 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mivel több kérdés hozzászólás nem hangzott el, ezért kérte a képviselı-testületet, hogy az 
ügy tárgyalását vegyék le a napirendrıl és saját hatáskörben oldja meg.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

291/2010. (XI.25.) számú határozata   
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete leveszi a napirendrıl a 
Csákvár  Római Katolikus Egyházközség hittanórák kapcsán felmerülı villany  és 
gázköltség támogatására irányuló kérelmét és felkéri a polgármestert, hogy saját 
hatáskörében oldja meg az ügyet. 
 
Felelıs:      Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
Határidı:   2010. december 16.  
 

15./ Dallam AMI kérelmének megvitatása 
       (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Humán Erıforrás Bizottsága. Felkérte a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.   
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások  Bizottságának elnöke, képviselı: 
Dallam Alapítvány mőködtetıje írásos nyilatkozatot kér arról, hogy az önkormányzati 
támogatás folyósítás egy részét a kezdı növendékek finanszírozására fordítanák. A 
bizottság javasolja elnapolni az ügyet, mivel  Ludányi Tamás igazgató nem volt jelen az 
ülésen, ezért nem tudtak tıle tájékoztatást kérni. Szeretnék a következı bizottsági ülésre 
meghívni és szóbeli tájékoztatást kérni tıle.   Semmiféle utalás nincs arra, hogy  az 
alapítvány mire  fordíthatja az önkormányzat által nyújtott támogatást. Kéri a bizottság 
Ludányi Tamás urat, hogy  adjon tájékoztatást arról, hogy jelenleg  hány elıképzıs van 
és közülük hány fizet tandíjat, hány fı nem. Javasolja a bizottság, hogy a következı 
ülésen tárgyaljanak.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
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Idı közben megérkezett Ludányi Tamás igazgató úr válasza, mely szerint 31 
elıképzıs szolfézs növendék és 39  néptáncos növendék részére szeretnének 
tandíjmentességet biztosítani.  A többi növendék mivel megkezdte hangszeres 
tanulmányait, így az iskola szabályzatának megfelelıen ezért térítési díj köteles.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottságának elnöke, képviselı:  
Két évig elıképzısnek számít a gyermek.  
 
 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja a  elnapolni az ügy tárgyalását és a következı képviselı-testületi ülésen 
felülvizsgálni az alapítvánnyal kötött megállapodást is.   
 
Lönhárd Vilmosné  iskola igazgató: 
Kéri, ha az önkormányzat felülvizsgálja a megállapodást, akkor legyen rögzítve az is, 
hogy az alapítvány tanulói milyen mősorokat adnak az iskolában, mennyi mősor idıvel. 
Egyszóval, hogy a mővészeti iskola milyen ellenszolgáltatást nyújt.  
   
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
292/2010. (XI.25.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elnapolja a Dallam 
AMI igazgatója kérelmének tárgyalását a következı testületi ülésre. 
Felkéri a jegyzıt, kérjen adatokat a Dallam Alapítványtól, hány elıképzıs gyermek 
fizet, illetve hány gyermek nem fizet tandíjat, és mi a különbségtétel oka. 
A következı testületi ülésen az Alapítvány kérését a szerzıdésének felülvizsgálatával 
együtt kell tárgyalni. 
 
Határidı:  következı testületi ülés 
Felelıs:     jegyzı 
 
 16./ Csákvár Nagyközség Önkéntes Tőzoltó Egyesület tőzoltószertár felújítási  
                   pályázat elszámolással kapcsolatos tájékoztatója  

(Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte dr. Szeredi Pétert, a 
Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság állásfoglalásáról, 
illetve javaslatáról.  
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Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy Nagyné John Ágnes  pontosan utánajárt 
annak, hogy a pályázattal kapcsolatosan milyen kötelezettség van.  A pályázatban nem 
kell elszámolni az önrésszel, de a következı évi pályázati lehetıségnél megvizsgálják, 
hogy  az önkormányzat valóban biztosította- e az önrészt.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság az Önkéntes Tőzoltó Egyesület tőzoltó szertár felújítási 
pályázati elszámolásával kapcsolatos tájékoztatót a képviselı-testületnek elfogadásra 
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri a polgármestert, a külsı szakértıt, a  
pénzügyi iroda vezetıjét, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, valamint a jegyzı 
képviseletében eljáró Nagyné John Ágnes  köztisztviselıt, hogy  a Csákvári Önkéntes  
 
Tőzoltó Egyesület elnökével az elszámolást készítsék el és terjesszék a képviselı-testület 
elé.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Hozzászólás nem lévén a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot szavazásra 
bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

293/2010 (XI.25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete elnapolja az ügy 
tárgyalását. Felkéri a polgármestert, Zink Szmilkóné külsı szakértıt, a jegyzıt, és a 
Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökét, hogy a Csákvári Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
elnökével tárgyalják meg a pályázati elszámolást, és terjesszék az eredményt a 
képviselı-testületi ülés elé. 
 
Határidı: 2011. január 31.  
Felelıs:    Határozatban felsorolt személyek 
 

17./ Csákvár Egészségház Társasház kérelme alapján pótelıirányzat kérése 
                    (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)        
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság. Felkérte dr. Szeredi Péter bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a képviselı-
testületet a bizottság javaslatáról 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
A bizottság felkérte a Pénzügyi Iroda vezetıjét, hogy a következı ülésre készítsen elı 
egy pontosabb elıterjesztést a pótelıirányzat igényének megtárgyalása érdekében.   
 
dr. Nagy István alpolgármester:  
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Megkérdezte, hogy milyen indokok merültek fel, amelyek kétségessé teszik a 
pótelıirányzat biztosítását. Mi az oka, hogy a bizottság nem tudta megtárgyalni az 
elıterjesztést.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke: 
Kérdések merültek fel az elıterjesztéssel kapcsolatban.  A maga részérıl elkövette azt a 
hibát, hogy az Egészségház Társasház képviselıjét nem hívta meg a bizottsági ülésre.  
 
dr. Nagy István alpolgármester:  
Az elszámolás gyakorlatilag közüzemi számlák alapján a megállapodásban rögzítettek 
szerint évek óta mőködik. Elıfordult  az Egészségház társasháznál 2009. évben egy 
könyvelési technikai hiba, ezért a könyvelıvel két évet vissza kellett nézetni, kiderült, 
hogy az Egészségház Társasház kárára tévedés történt. A Pénzügyi Iroda vezetıjével és a 
jegyzıvel  beszéltek errıl és azt a választ kapta, ha valóban tévedés történt és ez korrektül 
kiderül, akkor nem zárkózik el az önkormányzat a  kifizetéstıl.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
Továbbra is azt javasolja, hogy miután nem tárgyalták ki a bizottsági ülésen az ügyet, 
ezért a képviselı-testület ne döntsön a határozati javaslatról. 
Megkérdezte, hogy jelent-e az átutalás  csúszása az Egészségház Társasháznak? 
 
dr. Nagy István alpolgármester: 
Furcsának találja a helyzetet.  A pénzt az önkormányzat már régen átutalta az 
Egészségház Társasház  számlájára. Nem érti, hol a hiba, miért nem fogadható el a 
javaslat? 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Nem érti, hogy miért kellett akkor a testült elé hozni az ügyet, ha már a pénz átutalása 
megtörtént.  
  
Trimmel Anna Pénzügyi Irodavezetı: 
Azért került a testület elé az elıterjesztés, mert nem lett elég az elıirányzat. A Pénzügyi 
és Jogi Bizottság szerint nem írta le érthetıen az elıterjesztést. Rossz a tervszám, mert a 
2009.  évben a tapasztalati adatokból indultak terv szintjén. Azt is figyelembe vették, 
hogy a gázfogyasztás már nem része a megosztott költségeknek, hiszen azt közvetlenül az 
önkormányzat fizeti. 2009. évben  893.000.- Ft-ot kellett fizetnünk  a Társasház által 
megküldött elszámolások szerint a védınıi szolgálat és az ügyeleti ellátás helyiségei 
után, azért azt kismértékben megemelve 1.000.000.- Ft-ban terveztek 2010. évre. 
Negyedévente megtörténtek az elszámolások 2010. évben is, amely szerint 1.769.000.- Ft 
terheli az önkormányzatot. A kapott elszámolásokban a megemelkedett rezsiköltségek 
(víz,- csatornadíj, áramdíj stb.) már mutatkoztak.  
Az Egészségház Társasház 2010. év elején korrigálta a 2008-2009. évi elszámolását, 
melynek során még 477.000.- Ft-ot kellett fizetnie önkormányzatunknak. A korrigálásra 
azért volt szükség, mert elızı évek könyvelésének és költségmegosztásának 
felülvizsgálatakor derült ki, hogy a megosztás alapjának megállapítása könyvelési hiba 
miatt nem volt jó.    Minden Pénzügyi Bizottsági tagnak megküldte az elszámolásokat, be 
is szkennelte a szerzıdést is. A szerzıdés alapján megnézték a felosztást,  mi volt, miért 
lett több, mikor korrigálta. Az Egészségház Társasház kérése jogos. A napokban vizsgálta 



 58
felül az elıirányzatokat és kiderült, hogy szükség van pótelıirányzatra  az 
egészségügyi feladatok üzemeltetési költségeinek fedezetéhez. Korrekcióra neki is van 
lehetısége. Az alapbizonylatokat nem vizsgálta át.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Javasolja, hogy a következı testületi ülésen tárgyalja meg a képviselı-testület ismételten 
az elıterjesztést. A bizottság törvényességre vonatkozó észrevételt tett, ezért kért további 
adatokat, mert 2009. évben volt a -839000.- Ft. Ez nem egyértelmő.  
 
dr. Nagy István alpolgármester:   
A 839.000.- Ft az Egészségház Társasház könyvelésében egy rosszul könyvelt tétel. Úgy 
gondolja, hogy a következı ülésen sem fognak elıbbre menni, ha csak nem tételezi fel 
valaki, hogy a társasház könyvelıje tilosban jár. Legfeljebb  ez lehet a magyarázat, 
semmi egyéb.    
 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
Javasolja, hogy a következı ülésre a Pénzügyi Iroda vezetıje készítsen egy olyan 
elıterjesztést, amely egyértelmő. Tisztázni kell, hogy valódi pénzmozgásról van szó, 
vagy az önkormányzat  elıirányzatai közötti átcsoportosításról. 
 
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:  
Minden ki van fizetve az Egészségház Társasház felé, csak pótelıirányzat biztosítását 
kéri a képviselı-testülettıl. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja, hogy a képviselı-testület napolja el a döntést a következı ülésre.   
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének  

294/(XI.25.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli, hogy a 
képviselı-testület következı rendes ülésére készüljön az Egészségház Társasház 
kérelmével kapcsolatban új elıterjesztés. 
 
Határidı: következı képviselı-testületi ülés 
Felelıs:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  10 perc szünetet rendelt el. 
 
Szünet után az ülés folytatódott.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
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Javasolta, hogy térjenek vissza a 13./ napirendi pont tárgyalásához, mivel 
Bokodi Szabolcs képviselı jelezte, hogy törvényességi kifogása van a határozat ellen, 
amely megalapozottnak is bizonyult.   
 
Javasolja, hogy a képviselı-testület tegyen egy jóváhagyó nyilatkozatot, mely szerint 
beleegyezik abba, hogy az építtetı beruházó  Spiller Kft az önkormányzat tulajdonában 
lévı területen (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) beton folyóka létesítését elvégezze. 
Amennyiben  a képviselı-testület a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot megadja, akkor 
a törvényességi aggály is megszőnik.  
 
 
 
 
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
A maga részérıl az ismertetett javaslatot megszavazza. Amennyiben a képviselı-testület 
is megszavazza  a polgármester asszony javaslatát,  úgy kéri, a  törvényességre vonatkozó 
észrevételének törlését.    
 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy az általa ismertetett határozati javaslatot fogadja el. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének  

295/(XI.25.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Csákvár 
Szabadság tér 9. szám alatti önkormányzati ingatlan tulajdonosa  jóváhagyóan 
nyilatkozik és beleegyezését adja ahhoz, hogy fenti ingatlanon -az építtetı beruházó  
Spiller Kft-  a beton folyóka építését  elvégezze.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy építtetıt a testület határozatáról értesítse.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 

18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és  
        intézményei átlátható gazdálkodása érdekében szükséges intézkedések  

                    (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
      
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
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A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Kérte a bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról a Polgármesteri Hivatal és 
intézményei átlátható gazdálkodása érdekében teendı intézkedésekkel kapcsolatosan.  
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Bokodi Szabolcs képviselı úr által készített 
elıterjesztést, valamint a határozati javaslatot. Idı közben kiderült, hogy a határozati 
javaslatban foglaltak jó néhány pontja teljesítésre került.  A bizottság javasolja, hogy a 
Pénzügyi  Iroda vezetıje adjon tájékoztatást errıl. Ennek megtörténte után már  nem kell 
bizottsági ülésen újra tárgyalni az ügyet.  
 
Trimmel Anna Pénzügyi Irodavezetı: 
 A Polgármester Asszony  egyetértésével sikerült kigyőjteni a  100.000.- Ft értékhatárig.  
történt  kifizetéseket önkormányzati és intézményi szinten is, ami eléri a  100.000.- Ft-ot. 
A kimutatás felkerült a honlapra, megtalálható.  A bevételi oldalról is ki kell győjteni a 
vagyonértékesítéseket, amely meghaladta az értékhatárt.   
Igyekeznek a pénzügy részérıl teljesíteni a feladatokat. Szükséges szabályozni, hogy 
kinek mit és milyen adattartalommal kell elkészíteni. Az adatok felvitele során 
személyiségi jogokat nem sértettek. Bankszámla  szám letakarásra került.  
Vagyonhasznosítás,  bérlet tekintetében szükség lenne útmutatásra  is, milyen 
tartalommal, milyen értékhatárral kerüljenek nyilvánosságra az adatok.    
Az ÁHT 15/A. § leírja, hogy az 5 millió nettó értéket elérı kiadásokról szóló adatokat 
közzé kell tenni. A támogatások  is benne vannak kinek milyen támogatást nyújtott az 
önkormányzat.  Aki több címen kap támogatást az egymás alatt van a honlapon. A másik 
jogszabály nem errıl szól egészen, a szervezetek nyilvános adatairól. Szabályzatot kell 
kidolgozni arra vonatkozóan, hogy  ki milyen adatot győjt össze.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
2005. évi  LXC  tv.  elıírja, hogy kötelezı az adatok  közzététele.  
Nem gondolta, hogy ilyen  rövid idı alatt a honlapra kerül az adatok jó része. 
Megköszönte a gyors intézkedést. 
Fontosnak tartja, hogy a lakosság számára átlátható legyen az önkormányzat mőködése. 
Csak a 2010. év vonatkozásában az adott értékhatárt elérı szerzıdéseket  javasolta közzé 
tenni az önkormányzat honlapján, ami egyébként is törvényi kötelessége lenne. A 
rendeleteket is fel kellene tenni a honlapra.     
Javasolta, hogy ami rövid idı alatt  végrehajtható ( két hetes határidıt javasolt ) a hivatal 
és az intézmények győjtsék össze a   bruttó 100.000 Ft-ot elérı szerzıdéseket és  4 fı 
adat kerüljön nyilvánosságra.  
Törvény elıírásának teljes mértékben megfelelve készüljön  el két hónapon belül a 
szabályzat, mely  tartalmazza, hogy  ki  az adatfelelıs,  ki és milyen rendszerességgel 
vesz részt az adatok győjtésében, publikálásában.  
Térjenek vissza a szabályzat tárgyalásakor, az ügyre.  Nem kell  év végéig megtenni, 
hiszen addig nem lehet behozni két év elmaradását.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A határozati javaslat elsı bekezdés utolsó sorát a „legalább” szóval javasolja 
kiegészíteni:  …készítsen kimutatást legalább az alábbi adatok szerint.:  A törvénynek a 
felhatalmazása alól ha a képviselı-testület akár csak két hónap határidıt  ad,  akkor ez így 
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kerüljön megfogalmazásra. Egyebekben a határozati javaslatot a képviselı-testületnek 
elfogadásra javasolja.   
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı testületének 

296/2010 (XI.25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete felhívja a 
Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzat intézményeit, gazdasági társaságait, 
hogy a 2010. évben történt minden bruttó 100.000 Ft-ot elérı kifizetést (ideértve a 
készpénzes kifizetést és banki átutalásokat is), illetve bruttó 100.000 Ft-ot elérı 
létrejött szolgáltatásvásárlás, árubeszerzés, beruházás, vagyonértékesítés, 
vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni értékő jog átadására,  támogatás, 
feladatátadás vagy egyéb jogcímen kötött szerzıdések - ide nem értve a személyi és  
szociális jellegő juttatásokat – fıbb adatairól az illetékes vezetık teljességi 
nyilatkozatával ellátva készítsen kimutatást legalább  az alábbi adatok szerint:  
 

1. Szerzıdés tárgya 
2. Szerzıdést kötı felek neve 
3. Szerzıdés értéke 
4. Kifizetés összege 

  
Feladat: az illetékes vezetık felszólítása 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
Feladat: kimutatások elkészítése és elküldése elektronikus úton és nyomtatva 
teljességi nyilatkozattal ellátva a polgármester részére  
Határidı: 2010. december 9. 
Felelıs: jegyzı, intézményvezetık  
 

Feladat: kimutatások összesítése és közzététele az Önkormányzat honlapján 
Határidı: 2010. december 15. 
 
Felelıs:   Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester     
 
Feladat: elıterjesztés készítése a 2005. évi XC. törvény helyi végrehajtásának 
módjáról és szabályairól 
Határidı: 2011. január 31. 
Felelıs: jegyzı 
 

19./ Comenius tanárasszisztensi program – fogadó iskola pályázatban történı  
        részvétel 

                    (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
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E napirendi pontot is megtárgyalta a Humán Erıforrások Bizottsága. Felkérte 
Jankyné Kıvári Csillát a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a 
bizottsági javaslatról.  
 
Jankyné Kıvári Csilla Humán Erıforrások Bizottsága elnöke, képviselı:  
Pályázaton vehetne részt az iskola fogadhatnának tanárokat. A bizottság javasolja, hogy a 
határozati javaslatban foglaltaknak megfelelıen az iskola igazgatóját kérjék fel, hogy 
készítsen javaslatot a következı testületi ülésre  a tanárasszisztens fogadóintézmény 
pályázat szakmai tartalmáról.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért  a  határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

 Képviselı testületének 
297/2010 (XI.25.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete felkéri a Gróf 
Esterházy Móric Általános Iskola igazgatóját, hogy az alábbi kérdések, illetve 
szakmai szempontok mentén készítsen javaslatot a következı testületi ülésre az 
LLP/Comenius tanárasszisztens fogadóintézmény pályázat szakmai tartalmáról: 

 
Milyen okból szeretnének tanárasszisztenst fogadni? 
Milyen tanórai tevékenységekbe kívánják bevonni az asszisztenst és hogyan? 
Hogyan tudják bevonni az asszisztenst tanórán kívüli feladatokba az 
intézményben, és ha erre lehetıség van, a helyi közösségben? 
Hogyan biztosítják az asszisztens szakmai támogatását? Hogyan tervezik 
elismerni a mentor munkáját? 
Amennyiben az asszisztens több intézményben is tevékenykedik, hogyan 
alakítják ki és követik nyomon a munkáját a túlterhelés elkerülése 
érdekében? 
Lesz-e lehetısége az asszisztensnek saját kultúrájának és anyanyelvének 
tanítására? 
Milyen elınyei lesznek az intézménynek a tanárasszisztens fogadásából? 
Milyen konkrét eredményeket szeretne elérni az intézmény a tanárasszisztens 
fogadásával? 
Hol lenne elszállásolva az asszisztens?  
Mi legyen a tanárasszisztens anyanyelve és a tanítás nyelve(i)? Milyen 
országból érkezzen? 

 
Határidı: 2010. november 30.  
Felelıs: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola igazgatója, Bokodi Szabolcs és 
Jankyné Kıvári Csilla önkormányzati képviselık    
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20./ Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület éves mőködési tájékoztatója  
                    (Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Minden bizottság megtárgyalta a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 2010. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolót. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.  
 
 
 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke:  
A bizottság megtárgyalta a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 2010. évi munkájáról 
szóló beszámolót, melyet a képviselı-testületnek elfogadásra. javasolt. Az egyesület által 
tervezett belépıjegyek árát jóváhagyja azzal, hogy a csákvári lakhelyő kiskorúak számára 
a belépés továbbra is ingyenes.  
A cserépkályhák (2 db) felújítására vonatkozó igényt  az általános tartalék terhére  
javasolja támogatni 182.790.- Ft összegben. Az elkészült felújításról szóló elszámolást a 
képviselı-testület soron következı ülése elé kell terjeszteni.  
A tőzoltó torony főtési rendszerének kiépítéséhez igényelt 2.500.00.- Ft összegő önrészt 
forrás hiány miatt javasolja elutasítani. Az elektromos hálózat  és riasztó rendszer 
kiépítésére vonatkozó 3.000.000.- Ft igényt szintén javasolja elutasítani. A bizottság 
javasolja, hogy az Egyesület elnöke keressen kedvezıbb önrész igényő pályázatot a 
probléma megoldása érdekében.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolja, hogy a határozati javaslatot a 
képviselı-testület fogadja el.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

298/2010. (XI.25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a Vértes Múzeum Baráti 
Köre Egyesület által benyújtott éves mőködési tájékoztatót elfogadja, továbbá 
elismerését és köszönetét fejezi ki az Egyesületnek egész éves munkájáért.  
Az egyesület által tervezett belépıjegyek (felnıtt: 400 Ft, gyermek, diák és nyugdíjas 
jegy: 200 Ft) árát jóváhagyja azzal, hogy a csákvári lakhelyő kiskorúak számára a 
belépés továbbra is ingyenes. 
A képviselı-testület a közösségi teremben, illetve az irodában található, összesen 2 
db cserépkályha felújítására vonatkozó igényt 182.790 Ft összeggel támogatja, 
melyet az általános tartalék terhére rendel kifizetni. Az elszámolást a munka 
befejezését követı képviselı-testületi ülésen elı kell terjeszteni. 
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A képviselı-testület a tőztorony főtési rendszerének kiépítéséhez igényelt 
2.500.000 Ft pályázati önrészt forráshiány miatt elutasítja. Felkéri az egyesület 
elnökét, hogy kedvezıbb önrész igényő pályázattal oldják meg a főtési rendszer 
kiépítését. 
A képviselı-testület a múzeum épület elektromos hálózatának komplett felújítására, 
illetve a riasztórendszer beszerelésére vonatkozó 3.000.000 Ft összegő igényt 
elutasítja. Felkéri az egyesület elnökét, hogy keressen az elektromos hálózat és 
riasztó rendszer kiépítésére pályázatot, amelynek önrészével kapcsolatos igényt 
terjessze a képviselı-testület elé. 
A Képviselı-testület felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 4 éves 
felújítási-beruházási programba vegye bele az elektromos hálózat és a főtési 
rendszer beruházását is. 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010.évi 
költségvetési rendelet módosításáról. 
 
Határidı: a cserépkályha felújításhoz önrész biztosítására: 2010.12.15. egyebekben: 
folyamatos 
Felelıs: az önrész biztosításra, illetve a költségvetési rendelet módosítására: 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester;  
              kedvezıbb pályázati lehetıség figyelemmel kísérésére: az egyesület elnöke 
 
 

21./ Javaslat kérés munkatervhez, gazdasági programhoz, költségvetési  
        programhoz 

 
 Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
E napirendi pontot minden bizottság megtárgyalta. A határozati javaslattal a bizottságok 
egyetértettek.  
Hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

299/2010. (XI. 25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete tagjai a 2011-tıl életbe 
lépı gazdasági programhoz 2010. december 31-ig adnak be javaslatot. 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete tagjai a 2011. évre 
vonatkozó munkatervhez, illetve költségvetési koncepcióhoz 2010. november 30-ig 
nyújtják be javaslatukat. 
A javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani írásban, papír alapon vagy 
elektronikus levélben. 
 
Határidı: 2011. évi munkaterv, költségvetési koncepció javaslata: 2010. november 
30. 

  2011-tıl érvényes gazdasági program javaslata: 2010. december 31. 
Felelıs: képviselı-testület tagjai 
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22./ Várossá nyilvánítással kapcsolatos falugyőlés idıpontja, érvek és  
        ellenérvek 

                    (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)    
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az anyagot minden képviselı-testületi tag a meghívóval együtt kézhez kapta. Módosítási 
igény érkezett arra vonatkozóan, hogy a falugyőlés idıpontját tegyék át december 7-én 
18.00 órára. A falugyőlést a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében tartanák meg. 
A határozat módosítását javasolja abban a vonatkozásban is, hogy a Településfejlesztési 
Bizottság és a polgármester állítson  össze a falugyőlésre  elektronikus bemutatót a 
várossá nyilvánítás érvrendszerének bemutatása érdekében.    
 
Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.   
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

 Képviselı-testületének 
300/2010. (XI.25.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 2010.12.07-én 18:00 órára 
falugyőlést hív össze a Polgármesteri Hivatal házasságkötı termébe a várossá 
nyilvánítás kérdéskörének megtárgyalása érdekében. 
A Képviselı-testület felhívja a polgármestert a falugyőlés hirdetménnyel, honlapon 
és a képújságban történı haladéktalan összehívására, a napirend megjelölésével. 
A Képviselı-testület felhívja a Településfejlesztési Bizottság elnökét és a 
polgármestert, hogy a falugyőlésre állítson össze elektronikus bemutatót a várossá 
nyilvánítás érvrendszerének bemutatása érdekében. 
 
Határidı: Falugyőlés idıpontjának közzétételére; 2010.11.26. 
                  Elektronikus anyag összeállítására: 2010. 12. 07.  
Felelıs:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester,  
                 Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
December 6-án tárgyalják az eseménynaptárt a  civil szervezetekkel,  pártokkal, 
egyházakkal. Javasolja, hogy velük is beszéljék meg a várossá nyilvánítást, mondják el 
véleményüket, javaslataikat. Támogatja azt is, hogy december 1-re hívják össze a helyi 
vállalkozókat, akik szintén elmondhatják véleményüket, javaslataikat.   
 
Javasolja, hogy de3cember 2-ára pedig az eddigi polgármestereket és önkormányzati 
képviselıket hívják meg és velük is tárgyalják meg a várossá nyilvánítást. A Vértes 
Múzeum Baráti Köre Egyesület tevékenyen dolgozik a  faluban,  hangadó,  
véleményformáló személyiségek a tagjai, ıket is javasolja meghívni.   
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A határidı nagyon szoros, ezért a holnapi napon meg kell kezdeni az értesítések 
elkészítését.  
 
Mészáros Tamás polgármester: 
Többségükben volt képviselı-testületi tagokból áll össze a Vértes Múzeum Baráti Köre 
Egyesület.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Nem csak az egyesület elnökét tervezi meghívni a tájékoztatóra, hanem az összes civil 
szervezet minden tagját azért, hogy akit érdekel a téma,  vegyen részt a megbeszélésen. 
Törı Gábor Országgyőlési Képviselı Úr december 3-án fogadóórát tart a hivatalban. 
Javasolja, hogy kérdezzék meg arról, hogy neki mi a véleménye a várossá nyilvánításról.  
 

23./Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzés  
       polgármesterek,  képviselık részére 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A továbbképzésre mindössze 4 fı jelentkezett. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
továbbképzésen való részvétel érdekében a forrás biztosítását. A bizottság javasolja, hogy 
az általános tartalék terhére 40.000.- Ft.-ot biztosítson a képviselı-testület.  
 
Hozzászólás nem lévén a polgármester a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

301/2010. (XI.25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 4 fı képviselı és a 
polgármester részére összesen 40.000 Ft összegő forrást biztosít az általános tartalék 
terhére a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal egynapos képzésén történı részvétel 
érdekében. 
 
Felhívja a polgármestert a 2010.évi költségvetési rendelet módosítására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:    Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 

 
24./ Mike-Varga Csilla kérelmének megtárgyalása   

                   (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
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A kérelmezı szeretné bérbe venni a kerekítı ölbeli játék Klub foglalkozásaihoz 
az önkormányzattól a Közösségi Ház egyik helyiségét. Az elıterjesztést véleményezte a 
Pénzügyi és Jogi Bizottság, amely a javaslatot támogatta. 
Hozzászólás nem lévén a bérleti szerzıdést is tartalmazó határozati javaslatot ismertette a 
képviselı-testülettel, ezt követıen pedig szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 

 

 

 

 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

 Képviselı-testületének 

302/2010. (XI. 25.) számú határozata 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete bérbe adja Mike-
Varga Csilla részére az önkormányzat tulajdonában álló Közösségi Házban lévı 
helyiséget az alábbi feltételek szerint:  

 
„Bérleti szerzıdés 

 
amely létrejött egyrészrıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata (8083 
Csákvár, Szabadság tér 9. képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
polgármester)  mint Bérbeadó, másrészrıl  Mike-Varga Csilla  8083 
Csákvár ………..sz. alatti lakos mint Bérlı  között  az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. A Bérbeadó tulajdonában van a Csákvár, Szabadság tér 3. sz. alatt 
lévı klubhelyiség. 
 
2. A Bérbeadó az önkormányzat tulajdonát, klubhelyiséget a Kerekítı 
Klub ölbeli játékok foglalkozás  céljára bérbe adja, heti egy alkalommal 
egy óra idıtartamra, a Bérlı pedig bérbe veszi az 1. pontban megjelölt 
helyiséget.  
 
3. A bérleti jogviszony 2010. december 1-tıl 2011. június 30-ig tart. 
 
4. A Bérlı a helyiséget megtekintett állapotban veszi át azzal a 
kötelezettséggel, hogy a bérleti jogviszony megszőnésekor a helyiség 
visszaadása az eltelt bérleti idıhöz igazodó, rendeltetésszerő 
használatnak megfelelı, tiszta állapotban történhet. 
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5. A Bérlı a 3. pontban megjelölt idıpontra 2.400 Ft+ Áfa/hó bérleti 
díjat köteles fizetni a Bérbeadónak. A bérleti díj módosítására a 
Bérbeadó és a Bérlı közös megegyezése alapján kerülhet sor. 

 
6.A bérlet közüzemi költséggel nem jár. 

 
7. A Bérlı a helyiséget csak a megjelölt célra használhatja, más személy 
használatába nem adhatja. 

 
8. A bérleti jogviszony, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv.-
ben (Ptk.) biztosított felmondási okok alapján szüntethetı meg. 
 
9. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
Kelt: Csákvár, 2010. november ….. 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix          Mike-Varga Csilla
  
  Bérbeadó            Bérlı” 
                                                                                     

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatnak megfelelı bérleti 
szerzıdés aláírására.  
  
Határidı: 2010. december 1.  
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 

25./ Tájékoztató a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú  
        Nonpforit Kft.  közterület gondozási díjairól  
        (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot megtárgyalta a Településfejlesztési Bizottság is, aki egyhangú 
szavazattal az elıterjesztést elfogadta. 
Ismertette a képviselı-testülettel a határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a Csákvári Kulturális és Sport 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. közterület-gondozási díjaira vonatkozó tájékoztatót 
elfogadja. A szociális rászorultság alapján történı számlázásra vonatkozó díjakat az erre 
vonatkozó rendelet hatályba lépését követıen rendeli alkalmazni, az ott megfogalmazott 
feltételek fennállása esetén. 
Felhívja az ügyvezetıt a díjak, illetve a közterület-gondozási szolgáltatás Csákvári-
Bodméri Hírmondó következı lapszámában történı közzétételére. 
Felhívja a jegyzıt, hogy készítsen elı rendelet tervezetet a szociális rászorultsággal 
kapcsolatos objektív feltételek vizsgálatáról, valamint egészítse ki olyan közterületek 
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jegyzékével, amelyek gondozása a lakosságtól nem elvárható, és 
elıterjesztését megelızıen a Humán Erıforrások Bizottsága véleményezze. 
Felkéri az Kft. ügyvezetıjét, hogy a főnyíráson kívül a további közterület-gondozási 
feladatokra is dolgozzon ki árajánlatot. 
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Véleménye szerint a főnyírással kapcsolatos tájékoztatót az ügyvezetı késıbb is 
megjelentetheti, hiszen most ez nem aktuális. A közzétételre  2011. 03. 31-i idıpontot 
javasolt.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Több hozzászólás nem lévén a módosító indítvánnyal együtt szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
 
 
A képviselı-testület a polgármester által ismertetett határozati javaslatot a 
módosítással együtt 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselıtestületének 
303/2010. (XI.25.) számú határozata 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a Csákvári Kulturális és 
Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. közterület-gondozási díjaira vonatkozó 
tájékoztatót elfogadja. A szociális rászorultság alapján történı számlázásra 
vonatkozó díjakat az erre vonatkozó rendelet hatályba lépését követıen rendeli 
alkalmazni, az ott megfogalmazott feltételek fennállása esetén. 
Felhívja az ügyvezetıt a díjak, illetve a közterület-gondozási szolgáltatás Csákvári-
Bodméri Hírmondó 2011. márciusi  lapszámában történı közzétételére. 
Felhívja a jegyzıt, hogy készítsen elı rendelet tervezetet a szociális rászorultsággal 
kapcsolatos objektív feltételek vizsgálatáról, valamint egészítse ki olyan közterületek 
jegyzékével, amelyek gondozása a lakosságtól nem elvárható, és elıterjesztését 
megelızıen a Humán Erıforrások Bizottsága véleményezze. 
Felkéri az Kft. ügyvezetıjét, hogy a főnyíráson kívül a további közterület-gondozási 
feladatokra is dolgozzon ki árajánlatot. 
 
Határidı: a Hírmondóban történı közzétételre: 2011. 03.31., 
                  rendelet tervezet kidolgozására, a további közterület-gondozási feladatok  
                  árajánlatára: 2011.03.31. 
Felelıs:    a Hírmondóban történı közzétételre, további feladat nemek árajánlatára:   
                 Györök Tamás ügyvezetı 
                 rendelet tervezet kidolgozására: jegyzı 
 

26./ Jelzırendszere házi segítségnyújtás elméleti vázlatának megtárgyalása 
        (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a Humán 
Erıforrások Bizottsága.  
Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy mindkét bizottság javasolja a  Képviselı-
testületnek, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtás bevezetésének tárgyalását napolja 
el további árajánlatok beérkezéséig. 
Kérje fel a képviselı-testület a  Gondozási Központ és Idısek Otthona 
intézményvezetıjét, gondoskodjon még legalább két árajánlat beszerzésérıl. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 
határozatot hozta:   
 
 
 

 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

304/2010 (XI.25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás bevezetésének tárgyalását elnapolja további árajánlatok 
beérkezéséig. 
Felkéri a Gondozási Központ és Idısek Otthona intézményvezetıjét, gondoskodjon 
még legalább két árajánlat beszerzésérıl. 
 
Határidı: 2010.december 31. 
Felelıs:     Gondozási Központ és Idısek Otthona intézményvezetıje 
 
 

80 éven felüliek részére karácsonyi ajándékcsomag  biztosítása 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja, hogy a Képviselı-testület a 80 év feletti csákvári 
lakosoknak, valamint a Gondozási Központ és Idısek Otthona lakóinak 2.000 Ft/fı 
értékben biztosítson karácsonyi ajándékcsomagot, melynek eljuttatásában a  képviselı-
testület tagjai nyújtsanak segítséget.  
 
Hozzászólás nem lévén a polgármester a javaslatot szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

305/2010 (XI.25.) számú határozata 
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A Képviselı-testület a 80 év feletti csákvári lakosoknak, valamint a 
Gondozási Központ és Idısek Otthona lakóinak 2.000,-Ft/fı értékben karácsonyi 
ajándékcsomagot biztosít. 
 
Felkéri a képviselı-testület tagjait az ajándékcsomagok házhoz szállításában történı 
közremőködésre. 
 
Határidı: 2010. december 15. 
Felelıs:   ajándékcsomagok összeállítása: polgármester, házhoz szállítás: képviselı- 
                testület tagjai 
 

 
 
 
- Karácsonyi díszkivilágításról döntés  

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a legutóbb megtartott ülésén tárgyalt  a község 
központjának ünnepi dísz-kivilágításáról. A bizottság 4 igen szavazattal javasolja, hogy a 
község központjában dísz-kivilágítást szereljenek fel karácsony közeledtére való 
tekintettel. A bizottság javasolja, hogy a Képviselı-testülete hívja fel  a polgármestert, az 
alpolgármestereket és a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy mérjék fel a község 
központjának karácsonyi dísz-kivilágítási lehetıségeit, és gondoskodjanak a 
beszerzésérıl, valamint a december 5-i ünnepségen történı üzembe állításáról. 
A Képviselı-testület a világításra az általános tartalék terhére 500.000 Ft összeget 
biztosít. 
Megjegyezte, hogy természetesen nem „kötelezı” elkölteni e célra az 500.000.- Ft-ot.  
 
Csillag Tibor képviselı: 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen már szó esett errıl a témáról. Elmondta, hogy az 
ajánlattévıvel még tárgyalásban van.  Nagy Sándor vállalkozóval is felvette a 
kapcsolatot. Igyekeznek megoldani minél költségtakarékosabban a díszkivilágítást. Az E-
ON felé bekapcsolási díjat kell fizetni. Megjegyezte, hogy a világítás elemeit konzolokra 
kell szerelni, amelyeket nyári idıszakban virágok oszlopokon történı elhelyezésére is 
igénybe lehetne venni. A buszmegálló és környéke lenne teljes egészében bekötve a 
díszkivilágításba.   

 
Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

306/2010 (XI.25.) számú határozata 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete felhívja a polgármestert, 
az alpolgármestereket és a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy mérjék fel a 
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község központjának karácsonyi díszkivilágítás lehetıségeit, és 
gondoskodjanak a beszerzésérıl, valamint a december 5-i ünnepségen történı 
üzembe állításáról. 
A Képviselı-testület a világításra az általános tartalék terhére 500.000 Ft összeget 
biztosít. 
 
Felhívja a polgármestert a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határidı: 2010.december 5. 
Felelıs:     Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
 
 
 
  

 - E-on által kivágott fákkal kapcsolatos megállapodás  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mint mindenki elıtt ismeretes az e-on a településen kivágott néhány fát, amely a 
vezetékeknek útban volt és veszélyeztette a biztonságos  áramszolgáltatást. A fát Nagy 
Sándor vállalkozó elszállította a közterületrıl és ellenszolgáltatásként száraz hasított 
tőzifát biztosít az önkormányzat számára a szociálisan rászoruló csákvári lakosok 
támogatása érdekében.  Hivatalos mérlegjegyek képezik a megállapodás  mellékletét, 
melynek alapján 11 m3 fát biztosít cserébe a vállalkozó.  
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat az üggyel 
kapcsolatban.  
 
Csillag Tibor képviselı:  
Javasolja, hogy a késıbbiekben nagyobb hangsúlyt fektessen az önkormányzat arra, hogy 
melyek lesznek azok a fák,  amelyeket kivágásra javasol az e-on. Jobban kellene 
koordinálni az önkormányzat részérıl ezt az intézkedést.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mivel több hozzászólás nem volt szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

307/2010 (XI.25.) számú határozata 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az e-on által kivágott 
fákkal kapcsolatban az alábbi megállapodás aláírására hatalmazza fel a 
polgármestert: 
 

„MEGÁLLAPODÁS 
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mely létrejött egyrészrıl Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
(8083 Csákvár, Szabadság tér 9., képviseli Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
polgármester), mint átvevı (továbbiakban: Átvevı), 
valamint a Spiller Kft. (8083 Csákvár, Szt. Mihály tér 9., képviseli Nagy Sándor 
ügyvezetı), mint átadó (továbbiakban: Átadó) között az alábbi feltételekkel:  
 
1./  Átadó kijelenti, hogy Csákvár nagyközség területén az E-ON Energiaszolgáltató 
Kft. által 2010.november 22-én kivágott fákat – telefonon történt elızetes egyeztetés 
értelmében – telephelyére elszállította, azt lemérte, errıl e megállapodás 1. számú 
melléklete szerinti mérlegjegyeket állított ki. 
 
2./ Átadó kijelenti, hogy a kivágott fák elszállításáért díjat nem számít fel. 
 
3./ Átvevı kijelenti, hogy az Átadó által feldolgozott fáért ellenértéket nem számít 
fel.  
  
4./ Átadó vállalja, hogy a mérlegelés szerinti feldolgozott fa mennyiségének 
megfelelı 11 erdei m3 mennyiségő hasított tőzifát biztosít térítésmentesen 
Átvevınek.   
 
5./ Átadó vállalja, hogy az Átvevıvel történı elızetes telefonos egyeztetést követıen 
a tőzifát Átvevı által meghatározott címre térítésmentesen kiszállítja. 
 
6./ A megállapodást és mellékletét a felek elolvasták, tartalmát megértették és mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. A megállapodásban 
nem szabályozott kérdésekben a polgári jog szabályai az irányadók. 
 
Csákvár, 2010. november….. 
 

……………………………..    ……………………………. 
       Katonáné dr. Venguszt Beatrix                                                 Nagy Sándor 
            Átvevı képviseletében                                                  Átadó képviseletében”        
 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodással birtokba vett tüzifát szociális 
juttatásként biztosítsa a rászorulóknak. 
 
Határidı: 2010. december 5. 
Felelıs: polgármester 
 

- Szóbeli elıterjesztés a Petıfi utcai játszótér vonatkozásában 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Petıfi utcában lévı közterületen elhelyezett játékok minısítésével kapcsolatban  
Krausz Tamás ügyvezetı a nyilatkozatot rendelkezésre bocsátotta, mely szerint  az  
elhelyezett játékok megfelelnek az  EU szabványnak.  
A közterületen elhelyezett játékokat csak építési engedély, valamint a képviselı-testület 
által megadott tulajdonosi nyilatkozat alapján lehetett volna elhelyezni. Javasolja a 
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képviselı-testületnek, hatalmazza fel, hogy tárgyalást  folytasson  az ügyvezetı 
igazgatóval a közterület eredeti állapotban történı helyreállításáról.  A tavasz folyamán, 
amennyiben a játékok ismételt kihelyezésre kerülnének, elıtte a jogszabályban elıírt 
engedélyezési eljárást le kell folytatni.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

308/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvár, Petıfi 
utcai közterületen elhelyezett fa játékok bontását, a közterület eredeti állapotának 
helyreállítását rendeli el.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatáról  Krausz 
Tamás ügyvezetıt tájékoztassa.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

 
Setét Vilmos képviselı:  
Lakossági felajánlás érkezett a  Szabadság téren elhelyezésre kerülı fenyıfára. 
Megkérdezte, hogy ez ügyben történt- e már intézkedés.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felkérte Setét Vilmos képviselı urat, hogy Metlágel urat keresse meg és egyeztessen a fa 
kivágásának ügyében. A fenyı Szabadság téren történı felállítással kapcsolatban is 
történt elırelépés.   
 
Setét Vilmos képviselı:  
A decemberben megjelenı hírmondóban   egy cikk keretében lehetne ösztönözni az  
állampolgárokat arra, hogy  a házuk környékét is „öltöztessék” karácsonyi díszbe, 
világítsák ki, nagyon szép és mutatós.    
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Véleménye szerint ezt minden állampolgár maga dönti el, hogy kivilágítja- e ünnepi 
dísszel a házát.  Elmondta, hogy ı maga nem tesz ilyet  takarékossági okokból.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
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Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy 1500 dollár érkezik az ALCOA-tól az 
USA-ból. a gyermekintézmények számára.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy a világ legnagyobb ólomkatonáját 
szeretnék elhelyezni a településen, ehhez kérik a kezdeményezık az önkormányzat elvi 
hozzájárulását. Látogató központot szeretnének a szervezık létesíteni és azt kérik, hogy 
az önkormányzat egy szándéknyilatkozatot adjon arra vonatkozóan, hogy a szobor 
létesítését támogatja.  
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı: 
Az elvi támogatásáról a korábbi képviselı-testület már biztosította a kezdeményezıket és 
a szobor helyének kijelölése ügyében is volt tárgyalás, de  még nem történt meg.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester.  
Javasolta, hogy a képviselı-testület erısítse meg a korábbi állásfoglalását a szobor 
elhelyezése tekintetében. Határidıként december 31-et javasolt megjelölni.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

309/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi támogatását adja 
ahhoz, hogy Csákvár településen kerüljön majd elhelyezésre a világ legnagyobb 
ólomkatona szobra. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a határozatról a  kezdeményezık képviseletében 
eljáró Fehér Zsolt, Csákvár, Gyümölcs köz 1.  szám alatti lakost  tájékoztassa.  
 
Határidı: 2010. december 31.  
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Szóba került, hogy megalakult a Nagycsaládosok Egyesülete. Megkérdezte Dornyiné 
Eigner Ágnes  képviselıt, aki foglalkozását tekintve védını, hogy mit tud errıl? 
 
Dornyiné Eigner Ágnes képviselı: 
Tudomása szerint még nem alakult meg az egyesület, csak szó volt róla.  Érdeklıdni fog 
e tekintetben és a következı testületi ülésen tájékoztatást ad.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
E-on által kivágott fák visszapótlásáról a tavasz folyamán gondoskodni kellene.  Fontos, 
figyelembe venni, hogy olyan fákat ültessenek, amelyek ha növekedésnek indulnak, 
akkor is  megfelelı  védıtávolságot képeznek a  villanyvezetékektıl.    
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A kivágott fák tuskóinak eltávolítását a tavasz folyamán el kell végezni. Ahol lehetséges 
ott szintre kell vágni és lebomlik az évek folyamán a gyökérzet, ahol pedig a szükség úgy 
kívánja ott ki kell emelni a gyökérzetet és a járdát helyre kell állítani.  
  
Tájékoztatta a képviselı-testületet a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A 238/2010. XI.4.) számú határozatának határidejét, -mely a   TIOP tanulói laptop 
program  közbeszerzési eljárás nyertesének kijelölésérıl szól- javasolja a képviselı-
testületnek, november 29-re módosítani, mivel  az aláírásra csak november 29-én kerül 
sor a közbeszerzési eljárás nyertesével. (Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft).   
 
 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének  
310/2010. (XI. 25.) számú határozata  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 238/2010. (XI. 4.) 
számú határozata végrehajtásának határidejét 2010. november 29-re módosítja.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A képviselı-testület 237/2010 (XI.4.) számú határozatával BC számla nyitásáról döntött. 
Javasolja, hogy a képviselı-testület vonja vissza ezen határozatát tekintettel arra, hogy 
mindössze 250 euróról van szó, ezért az összeget át kellene váltani  forintra  és az 
összeget az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kellene elhelyezni.  
 
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és 9 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

311/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 237/2010. (XI. 4.) 
számú határozatát visszavonja és az alábbi határozatot hozza:  
 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon a Pyrbaum 
testvértelepülés önkormányzatától kapott 250 euró forintra történı átváltásáról. Az 
euróért kapott forint értékét az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 
kell befizetni. 
 
Határidı: azonnal  
Felelıs:     Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Felkérte Jankyné Kıvári Csilla képviselıt, hogy a 235/2010. (XI.4.) számú határozat 
pontosítása érdekében mielıbb nyilatkozzon arról, hogy ki a pályázat kiírója és mi a 
pályázat elnevezése, mert a meghozott határozat ennek hiányában pontatlan. 
 
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:  
A határozat okafogyottá vált, mivel  a képviselı-testület nem támogatta az abban való 
részvételt.  
 
Dr. Nagy István alpolgármestert:  
A 239/2010. (XI.4.) számú határozat végrehajtása tekintetében tájékoztatta a képviselı-
testületet arról, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház  igazgatójának segítségét kérte 
abban, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár által  támogatott  ultrahang diagnosztikai 
vizsgálatok továbbra is Csákváron történhessenek. A konkrétumokról a késıbbiekben ad 
tájékoztatást.  
 
A képviselı-testület az alpolgármester tájékoztatóját 9 igen. szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Javasolja a képviselı-testületnek a  243/2010. (XI. 4.) számú határozatának határidejét 
november 8-ról december 31-re módosítsa arra vonatkozóan, hogy  nyilatkozzanak a 
polgármesternek a munkájukhoz szükséges eszközök, feltételek tekintetében, különösen 
arról, hogy papír alapú, vagy elektronikus formában kérik a bizottsági és testületi ülések 
anyagait biztosítani.  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

312/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 243/2010. (XI. 4.) 
számú határozata végrehajtásának határidejét 2010- december 31-re módosítja.   
 
A 214/2010. (X.28.) számú határozattal kapcsolatban felmerült a törvényességi 
észrevételével tisztázása érdekében eljárt a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 
törvényességi Fıosztályán  a mai ülésen döntött a képviselı-testület a határozat 
módosításáról.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja a 215/2010. (X. 28.) számú határozat  módosítását a tekintetben, hogy a 
határozat szövegébıl kerüljön ki „A topiknyitásról a Csákvári-Bodméri Hírmondó 
következı számában tájékoztassák a lakosságot.”… szövegrész.  
A módosítást azért javasolja, mivel  december 7-ig nem jelenik meg a Hírmondó.  
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A képviselı-testület a határozat módosítását 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:   
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

313/2010. (XI. 25.) számú határozata  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 215/2010. (X. 28.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A határozat utolsó mondata; „A topiknyitásról a Csákvári-Bodméri Hírmondó 
következı számában tájékoztassák a lakosságot.” kikerül a határozatból.  
 
 
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja a 216/2010. (X.28.) számú határozat  végrehatási határidejének módosítását 
2010. november 30. helyett, 2011. január 31. napjára módosítani.  
 
A képviselı-testület a határozat módosításával 9 igen szavazattal. ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének  
314/2010. (XI. 25.) számú határozata  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 216/2010. (X. 28.) 
számú határozata végrehajtásának határidejét 2010. november 30-ról,  2011. január 
31-re módosítja.   
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
A 234/2010. (X. 28.) számú határozat végrehajtása megtörtént a mai testületi ülésen 
napirendi pontként tárgyalták a NONPROFIT KFT és az önkormányzat között létrejött 
feladatellátási szerzıdés módosítását.  
 
A 221/2010. (X. 28.) számú határozatban foglaltakról a Spiller KFT ügyvezetıjét 
értesítettük, aki a szolgalmi jog bejegyzés fele-fele arányban történı  költségmegosztását 
elfogadja.  
 
A 222/2010. (X.28.) számú  határozatban foglaltak végrehajtása részben megtörtént. A 
december 16-i ülésen ismét napirendre tőzi a tárgyalások eredményérıl szóló 
tájékoztatót.  A végleges  ügyvédi meghatalmazás a határozat része lesz. Tájékoztatta 
továbbá a képviselı-testületet arról, hogy az ügyvéd felkérése megtörtént, tárgyalást is 
folytatott, azonban  a másik fél, illetve ügyvédje részérıl visszajelzés sem érkezett.  Az 
ügy mielıbbi megoldása érdekében e-mailen keresztül vette fel a kapcsolatot Benke Ede 
jogi képviselıjével. 
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A 223/2010. (X.28.) számú határozatáról, -amely a Széchenyi úti tömbbelsı 
szabályozási rendeletének módosítására irányuló kérelem tárgyában született-  a SOSO 
FÖLDSZER KFT ügyvezetıjét értesítettük. 
 
A 226/2010. (X.28.) számú határozat határideje folyamatos, az érintett ingatlan 
tulajdonosok összehívására  december 31-ig sor kerül annak érdekében, hogy a lakossági 
nyilatkozatok birtokában tudjon dönteni a képviselı-testület a felszíni vízelvezetéssel és a 
fenékszint kitőzésével kapcsolatban.  
 
A 227/2010. (X.28.) számú határozat  kiadmányát megküldtük Bicske Város 
Rendırkapitányának faxon, majd egy héttel késıbb ismételten  kísérılevéllel együtt. A 
körzeti megbízott Sipos Endre úgy tájékoztatta, hogy a kapitányságon még nem történt 
intézkedés, telefonon felveszi a kapcsolatot a kapitány úrral.  
 
A 236/2010. (X. 28.) számú határozat végrehajtása, -amely a bölcsıdei ellátással 
kapcsolatos szülıi igények felmérésrıl szól –   az intézményvezetı részérıl folyamatban 
van.  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20.45 órakor 
berekesztette. 

- k m f –  
 

 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix    Nagyné John Ágnes   
polgármester      jegyzıt helyettesítı köztisztviselı 
 
 

 
Bokodi Szabolcs      Dornyiné Eigner Ágnes  
jegyzıkönyv hitelesítı     jegyzıkönyv hitelesítı  
 


