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Jegyzıkönyv  
 
 

Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 7-én 
megtartott rendkívüli  nyilvános  ülésérıl- 
 
Jelen vannak:  
  Katonáné  

dr. Venguszt Beatrix  polgármester 
  Mészáros Tamás  alpolgármester 
  Bokodi Szabolcs  képviselı 
  Csillag Tibor   képviselı  
  Jankyné Kıvári Csilla  képviselı  
  Setét Vilmos   képviselı  
  Dr. Szeredi Péter  képviselı  
 
Távol:   Dr.Nagy István    alpolgármester 
  Dornyiné Eigner Ágnes  képviselı 
Meghívottak:  

Tóth  Jánosné   jegyzı 
  Szendrei Györgyi  mőszaki irodavezetı 
  Trimmel Anna   pénzügyi irodavezetı 
  Lönhárd Vilmosné   iskola igazgató 
  Knausz Imre    Gondozási Közp.és Idısek O. vezetıje 
  Mészárosné Ágoston Ildikó  könyvtár igazgató 
   
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Köszöntötte a rendkívüli nyilvános Képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı-testületi 
tagokat, valamint a meghívottakat.  Megállapította, hogy az  ülés határozatképes, mivel a 9  fıs  
képviselı-testületbıl 7 fı jelen van.  
 
Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalására. Kérte a képviselı-testület 
tagjait, hogy  új napirendi pontként vegyék fel  az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás 
díjának megállapításáról szóló rendelet, valamint  a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 22/2003 (XII.17.) rendelet 
módosításának megtárgyalását. Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendi pontokon kívül van- e 
még  valakinek új napirendi pont felvételére javaslata? 
 
Más  napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el.  Jegyzıkönyv hitelesítınek  Csillag 
Tibor és Jankyné Kıvári Csilla képviselıket javasolta.  
 
Kérte a képviselı-testületet, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat az általa tett 
kiegészítésekkel együtt,, valamint a  jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot fogadja el.  
 
 
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
meghívóban kiadott napirendi pontokat a javasolt napirendi pontokkal együtt elfogadta. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csillag Tibor és Jankyné Kıvári Csilla képviselıket 
megválasztotta.  
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Napirendi pontok:  
1./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása  
      Elıterjesztı: polgármester 

      Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  

 
2.) Község Szépítési Nap 
      Elıterjesztı: Setét Vilmos képviselı  

      Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság, Településfejlesztési Bizottság 

 
3.) Vértes-Gerecse modellpályázat 
      Elıterjesztı: polgármester 

       Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 
4.) KEOP-Iskolai energetikai pályázat  
     Elıterjesztı: polgármester 

     Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság, Településfejlesztési Bizottság 

 
5.) Katolikus Szeretetszolgálat kérelmének megvitatása  
     Elıterjesztı: polgármester 

     Elızetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  

 
7.)Az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díjának megállapításáról szóló       
    rendelet megalkotása  
    Elıterjesztı: jegyzı 
 
8.) A települési szilárd- és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz- 
     szolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
9.) Aktuális ügyek 
 - Petıfi utcai játékokról  
              Elızetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság 

 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 
1./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása  
    (Elıterjesztés, rendelet –tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az önkormányzat és intézményei  2010. évi költségvetésérıl szóló módosított 2/2010. (II.17.) 
számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet megvitatta a Pénzügyi és Jogi 
bizottság. Felkérte dr. Szeredi Pétert a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a 
bizottság javaslatáról.  
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megvitatta a rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasolt a 
képviselı-testületnek.   
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Megköszönte a jelenlévı Trimmel Anna pénzügyi irodavezetınek a költségvetési rendelet 
készítése során végzett munkát, és a Pénzügyi és Jogi Bizottság által kért kiegészítı táblázat 
gyors megküldését..  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mivel több hozzászólás nem volt, a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
3/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló módosított 2/2010. (II.17.) 
számú rendeletének módosításáról 

 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

2.) Község Szépítési Nap 
                 (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Község szépítési nap címő napirendi pontot tárgyalta a  Településfejlesztési Bizottság és a 
Pénzügyi és Jogi Bizottság is. Felkérte a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a képviselı-
testületet a bizottsági javaslatokról.  
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
A Településfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, 
hogy 2011. április 16-án Község Szépítési Nap legyen meghirdetve. 
 
dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
A Pénzügyi és Jogi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a Képviselı-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy április 15-én a felsıs iskolai tanulók bevonásával 
az iskolák környékét tegyék rendbe és a testület kérje fel a polgármestert, hogy a helyi 
vállalkozókat keresse meg, és  tárgyaljanak támogatásról, amely elısegíti a projekt 
megvalósulását.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Hívják fel a lakosság figyelmét, hogy folyamatosan tegyék rendbe az ingatlanuk elıtti 
közterületeket. Annak érdekében, hogy a munka hatékony legyen, javasolja végezzenek 
felmérést, hogy melyik területen milyen munkákat kell elvégezni.  
Javasolja, hogy a felmérés a mőszaki iroda dolgozóinak bevonásával történjen annak érdekében, 
hogy az esetleges  anyagigények a hivatal számára ismertté váljanak.  
Kérése, hogy ha egyéb kezdeményezés is érkezik a lakosság részérıl, akkor azt dokumentálják, 
ösztönzı jellegő legyen.  
A Településfejlesztési Bizottság ülésén volt arról szó, hogy a Vajda u. és a Fazekas u. 
találkozásánál nem belátható az útszakasz. Ennek megszőntetése érdekében az ott lakók ha 
kitisztítanák az erdırészt, akkor belátható lenne az útszakasz. Javasolja, hogy az egyházakkal, 
civil szervezetekkel és a vállalkozókkal is vegye fel az önkormányzat a kapcsolatot annak 
érdekében, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.  
Felvetette, hogy a régi temetı elıtti árok tisztítását is el kell végezni.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:  
Tájékoztatta Setét képviselı urat, hogy a mai napon az önkormányzatnál alkalmazott közcélú 
dolgozók már megkezdték a temetı árokban lévı fák kivágását, az árok rendbetételét.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el javasolta, hogy  a kiegészítésekkel együtt fogadja 
el a képviselı-testület a határozatot.  
 
 
 
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat éa tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületnek 
70/2011. (III.7.) számú .határozata  

a Község Szépítési Nap meghirdetésérıl 
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Európai Unió Önkéntes 
Munka éve programhoz csatlakozva, a húsvéti ünnepek közeledtére tekintettel, s 
egyúttal a városi cím elnyerésében bízva, annak méltó fogadására 2011. április 8-án  
(szombaton) a magáningatlanok elıtt lévı utcarészletek tekintetében, április 16-án  
pedig az egyéb közterületek rendbe tétele érdekében Község Szépítési Napot hirdet. 
 
Felhívja az Esterházy Iskola igazgatóját, hogy  a felsı tagozatos tanulók bevonásával 
2011. április 15-én az iskola épületek környékét tegyék rendbe.  
Felkéri a Településfejlesztési Bizottság tagjait, hogy tekintsék át az elıterjesztésben 
megjelölt helyszíneket.  
 
Felhívja a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft- 
ügyvezetıjét, hogy a felhívás közzétételérıl gondoskodjon. .  
 
Felkéri a polgármestert, hogy éljen felhívással a csákvári lakosok, külterületi ingatlan-
tulajdonosok, vállalkozók, egyházak és civil szervezetek felé, hogy csatlakozzanak a 
kezdeményezéshez.  
 
Kéri továbbá, hogy a  helyi vállalkozókat keresse meg és a projekt megvalósulása 
érdekében  tárgyaljanak támogatás nyújtásáról.  
 
Felkéri Setét Vilmos képviselıt, a község szépítési nap eseményeinek összefogására, 
koordinálására.  
 
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  

   Setét Vilmos Képviselı 
   Településfejlesztési Bizottság  

      Határidı: 2011. április 17.   
 

Setét Vilmos képviselı:  
Határozathozatal után megköszönte a testületnek, hogy támogatja a községszépítı nap 
megszervezését. Összefoglalja és ismerteti az elıterjesztés szerinti községszépítési nap 
lebonyolítási tervét.  
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Községszépítési nap lebonyolítási terve: 
 

Közterület Feladat Felelıs 
   
Milleniumi játszótér Járdatisztítás, térbútorok kezelése, sövényigazítás, 

útszél és járdatakarítás 
Bokodi Szabolcs 
képviselı 

Kórház elıpark Járdatisztítás, parkolók takarítása, sövényigazítás, 
tuskózás-gödrök feltöltése, fák alsó zöld metszése, 
csapadékvíz kivezetése az árokba, árok és 
buszmegálló takarítás 

Setét Vilmos 
képviselı 

Úttörı tér Főnyírás, gödrök feltöltése, árokásás Dr. Szeredi Péter 
képviselı 

Rákóczi utca Fák alsó zöld metszése /út mellett/ ároktisztítás, és 
járdaépítés a Kossuth u. Rákóczi utca 
keresztezıdésében lévı kishidaknál 

Jankyné Kıvári 
Csilla képviselı+ 
kertész 

Széchenyi utca  Könyvtár elıtti utcatakarítás, parkoló kialakítása és 
tuják ültetése az udvarban, udvar takarítása 

Mészárosné 
Ágoston Ildikó 
könyvtáros 

Szabadság tér -Közösségi ház udvarán és környékén a fák alsó zöld 
metszése, udvari parkoló kialakítása, bejáratok és a 
kert zárhatóvá tétele, csapadékvíz elvezetés, elıkert 
rendezése és tuják ültetése 
-Katolikus templom környékének gereblyézése 
- Óvoda és Bolt elıtti parkosítás, parkoló kiépítése 
- Virág-címer építése 

Csillag Tibor 
képviselı  
Családsegítı Szolg. 
Pedagógusok 
Polg.Hiv. dolgozói 
Óvónık 
Sigmond Gábor 
vállalkozó 
Vállalkozók,  
Erdészet 

 
További feladatok: 
Mőszaki háttér biztosítása:     Felelıs: Mészáros Tamás alpolgármester 
    Feladatokhoz rendelt eszközállomány elıkészítése: 
    Szerszámok, főrészgépek, szállító eszközök, üzemanyag biztosítása,  
    Szállítás: traktor, kisteherautók  
             Szállítandó anyagok: fahulladék, szemét, sóder, fekete föld a virágosításhoz  
                                               Sátor, asztal, pad, szerszámok 
 
Étkeztetés /ellátó szolgálat/:      Felelıs: Dr. Nagy István alpolgármester    Segítık: 
Családsegítık 
                                                                     
Egészségügyi ellátás:                  Felelıs: Kórház, Dornyiné Eigner Ágnes képviselı 
 
Sajtó, reklám, tájékoztatás:       Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 
                                                                     Szmolkáné Bene Ibolya 
                                                                     Hírmondó szerkesztısége  
Technikai lebonyolítás:  
Irányítási centrum: Polgármesteri Hivatal   
Hír-rendszer:  mobil telefonok, kézi rádió    Polgárırség (PÖR) felelıs: Takács István   
Központi hely: Polgármesteri Hivatal udvara 
 
Anyagi fedezet  
A Non-Profit Kft költségvetésében szerepel a közterületek fenntartására. 
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Az ebédet Dr. Nagy István alpolgármester úr ajánlotta fel a Vadásztársaság támogatásával. 
A virágokat a Móri Flóra Csákvári Kertészetének tulajdonosa, Krausz Tamás úr biztosítaná a vele 
kötött bérleti szerzıdés  értelmében, mely szerint a bérleti díj /383 eFt/év/ felét egynyári 
növények, évelık, örökzöldek, fák, cserjék adományozásával egyenlíti ki.   
Ingyenes felajánlása van még Sigmond Gábor Táncsics u. 9. sz. alatti kertész részérıl, aki 
Csákvár címerét készítené el virággal. 
A virágosítással kapcsolatos felmérésért felelıs: Csillag Tibor képviselı 
                                                                              és a hivatal mőszaki irodájának dolgozói  
A program idıterve: 
2011. április 15. délután 
- Sátorállítás                                          Felelıs: ÖTE 
- terület berendezés /asztal, pad, stb./    Felelıs: PİR 
- ırzés-védelem                                     Felelıs: PİR 

                    Péntek: éjszaka                                 
                    Szombaton: nappal és éjszaka 
                    Vasárnap: nappal     
 

2011. április 16.                   
8.00 óra       Gyülekezı   a belsı területeken munkát végzı csoportok részére a Polgármesteri 
Hivatal  
                     udvarán, eligazítás 
8,30 óra       indulás a munka helyszínére illetve gyülekezés a külsı helyszíneken   
12,00 órától     Egészség Sátorban vérnyomás, vércukor stb. mérés  
13,00 órától    Ebéd 
16,00 órától    Ajándék mősor 
 
2011. április 17. 
14,00 órától   területbontás visszaszállítás 
 
2011. április 18. 
Közfoglalkoztatottak elszállítják a még el nem szállított, kint maradt anyagokat. 
Értékelés, köszönetnyilvánítás:   felelıs: polgármester  
 
 

3./ Vértes-Gerecse Modellpályázat 
                 (Elıterjesztés,  határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester  
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy Dely László alelnök megküldte az állásfoglalását a 
modellpályázattal kapcsolatban feltett kérdésünkre, mi szerint nem volt egyértelmő, hogy már 
2011. évben is kötelezettsége- e az önkormányzatnak az intézmények 3 éves energia- és 
vízszolgáltatási költségei éves átlagának minimum 10 %-át elkülöníteni. Ismertette a válasz  e-
mailban foglaltakat.  
Véleménye szerint a március 31-i ülésre sem lesz  több információ a birtokában a képviselı-
testület.  
 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı:  
Javasolja, hogy a Településfejlesztési Bizottság a jelenlegi ismeretek alapján ismételten tárgyalja 
meg. Javaslatát megismerve a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyaljon róla az áprilisi ülésre.  
 
 
 



 8

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az elhangzott vélemény, illetve javaslat alapján javasolja a képviselı-testületnek, hogy a mai 
ülésen ne tárgyalja ezt a napirendet a képviselı-testület.  
 
A képviselı-testület  7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületnek 

71/2011. (III.7.) számú .határozata  
a Vértes-Gerecse modellpályázat címő napirend elnapolásáról 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vértes-Gerecse 
modellpályázat címő napirendet  elnapolja  a 2011. április rendes  ülésére.  
Felhívja a Településfejlesztési Bizottságot és a Pénzügyi és Jogi Bizottságot, hogy a 
rendelkezésre álló anyag ismeretében ismételten tőzzék a bizottságok napirendre a 
modellpályázat megtárgyalását és javaslataikat terjesszék a képviselı-testület soron 
következı  nyilvános ülése elé.  
 
Határidı: 2011. április 30.  
Felelıs:    Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és Jogi Bizottság  
 
 

4./ KEOP-Iskolai energetikai pályázat 
     (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.).  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Az árajánlatokat a Településfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. 
Van lehetıség a pályázat benyújtásához  hitel felvételére is, melyrıl a  Raiffeissen Bank adott 
tájékoztatást.   
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
Az intézmények mutatószámai nem felelnek meg a kívánalmaknak, ugyanis a  megtérülési idınek 
15 év alatt kell lenni és most 20 év felett van.  Kérdés, hogy a megtérülési idıt 15 év alá le tudják- 
e vinni. Felvette a kapcsolatot egy energetikussal, aki térítésmentesen nyújtana segítséget ahhoz, 
hogy a megtérülési idıt 15 év alá vigyék az intézményekben  A pályázaton való részvételhez az 
energia hatékonysági mutatószámoknak és a megtérülési idıkövetelménynek is meg kell felelni.  
Úgy véli, hogy a pályázat benyújtását minél elıbb el kell dönteni, mert ha késıbb adják be a 
pályázatot, akkor elıfordulhat, hogy elfogy a keretösszeg és nem lesz nyertes a pályázat.  
Felvette a kapcsolatot egy másik pályázatíró céggel is és beszélt Friedl Kata pályázatíróval is. A 
pályázat benyújtása érdekében a másik pályázatíró 500.000.- Ft-ért elvégzi a megtérülési 
számítást is. Nyertes pályázat esetén az önkormányzatnak  2 millió Ft +ÁFA sikerdíjat kellene 
fizetnie.  Fontosnak tartja,  hogy minden pályázati lehetıséggel éljen az önkormányzat.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester: 
Javasolja, hogy a képviselı-testület adjon felhatalmazást Csillag Tibor részére, hogy az általa 
elmondottakat pontosítsa és terjessze a testület következı ülése elé.  
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
Az ülés elıtt áttekintette a felhívás szövegét, ellenırizte  a számokat. Mindezek ismeretében úgy 
véli, hogy erre a pályázati lehetıségre nem érdemes most áldozni, hiszen országos szinten ez 
évben 2 milliárd Ft lesz felosztva. Országos szinten –tapasztalata szerint- összesen minimum 7, 
maximum 10 projekt kap támogatást.  
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Elızetes számítások szerint  6 millió Ft az  az összeg, ami járulékos költség és amiért várhatják, 
hogy döntenek-e? Hány pályázatot lehet ebbıl a pénzbıl finanszírozni? Úgy véli, hogy a 
bizonytalansági tényezı  igen magas, hiszen a pályázat benyújtására nem csak  
közintézményeknek, hanem vállalkozásoknak is van lehetısége. Szerinte az önkormányzatnak 
semmi esélye nincs, elızetesen lehetséges, hogy 25 milliárdos igény érkezik. Lehetne benyújtani 
kitőnı pályázatot, de azoknak a  95 %-át forráshiány miatt elutasítják. Lesz ennek a pályázati 
lehetıségnek még folytatása. Nem  javasolja a pályázat benyújtását az önkormányzat jelenlegi 
gazdasági helyzetére való tekintettel. Az elıkészítésre is sajnálná a pénzt.  
 
Csillag Tibor képviselı:  
Valamit kell csinálni, ha nem is indulnak, akkor esély sincs arra, hogy nyerjenek.  Az iskola és az 
óvoda épületének nyílászárói nagyon rossz állapotban vannak.  Ha nem vesznek segítséget 
igénybe, akkor  kicsi az esély, arra, hogy saját erıbıl megszőntessék a hiányosságot. Amennyiben 
a felmérés elkészülne, akkor azt a késıbbiekben hasznosítani lehetne egy pályázat benyújtásánál. 
A feladat adott, meg kell oldani. Gazdaságilag az energia megtakarítás behozza a ráfordítás 
költségét.  Jogosnak tartja az aggályt, de ha nem nyújtják be a pályázatot, akkor az esélyt is 
elvetik.   
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Véleménye szerint olyan pályázatba érdemes energiát fektetni, amelyben reális esély van arra, 
hogy sikeres lesz. Elmondta, hogy már 6 éve foglalkozik pályázatok bírálásával, tapasztalata 
szerint nagyon kicsi az esély. Ha 2-3 olyan pályázatot  benyújtanak, amelynek a megnyerésére 
esély sincs, akkor már  1-2 millió Ft-ot el is költöttek.  Jó lesz máshova is ez a pénz. A pályázat 
benyújtása egyébként folyamatos. Kérte a képviselıket, hogy mindenki vegye figyelembe, hogy a 
pályázatírónak is meg van az érdeke. 
 
Katonáné dr Venguszt Beatrix polgármester: 
Tárgyalják meg a felvetést és kérte a testületet, hogy  megalapozottan döntsenek. A pályázati 
kiírás feltételei megközelíthetıek- e iskolában, vagy óvodában, hiszen  a mutatószámok nem 
férnek bele a megtérülési idıbe. 
Javasolja elnapolni a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntést és javasolja, hogy az 
önkormányzat vegye igénybe olyan szakértı segítségét, aki térítésmentesen elvégezné a 
szükséges munkát, el kell készíttetni az energetikai auditot, meg kell kérni a hitel és a pályázatírás 
költségét, összesíteni kell minden járulékos költséget.   
 
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
72/2011. (III.7.) számú határozata  

a KEOP-2011-4-9-0 energetikai pályázat benyújtásának elnapolásáról  
 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a KEOP-2011-4-9-0 Épület 
energetikai fejlesztések, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” pályázat 
benyújtására irányuló döntést elnapolja.  
 
Felhívja a Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a pályázat elindítása érdekében vegye 
fel a kapcsolatot egy szakértıvel. A tárgyalások eredményérıl tájékoztassa a polgármestert.  
 
Határidı:  2011. március 31.  
Felelıs: Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, mőszaki irodavezetı  
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5.) Katolikus Szeretetszolgálat kérelmének megvitatása 
     (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A Katolikus Szeretetszolgálat kérelmét 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:  
A bizottság megtárgyalta az elıterjesztés és 5 (öt)  „igen” szavazattal a bizottság  a határozati 
javaslat  „A” változatot javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Szavazásra bocsátotta a bizottság javaslatát, amely a határozati javaslatban szereplı „A” változat.    
 
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
73/2011. (III.7.) számú határozata  
támogatási kérelem elutasításáról  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Római Katolikus 
Egyházi Szeretetszolgálat tőzcsap megvalósításához benyújtott támogatási kérelmét 
megismerte, és úgy határozott, hogy az nem támogatja tekintettel arra, hogy a 2011.évi 
költségvetésbıl arra fedezetet nem tud biztosítani.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról értesítse a Római Katolikus 
Egyházi Szeretetszolgálatot.  
 
Határidı: 2011. március 16.  
Felelıs: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester 

 
 
6./ Az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díjának  
     megállapításáról 

                (Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A FEJÉRVIZ Zrt. megküldte az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás 2011. évi díjának megállapítására 
vonatkozó elıkalkulációját, melyet a Pénzügyi és Jogi Bizottság is véleményezett. Felkérte dr. 
Szeredi Péter bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
dr. Szeredi Péter képviselı: 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a képviselı-testületnek 
elfogadásra javasolja a 2011. évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjaira vonatkozó 
rendelet-tervezetet azzal a kikötéssel, hogy a rendelet csak május 31-ig legyen érvényben. Mivel 
nincs meggyızve a bizottság a díj emelés indokoltságáról, ezideig tájékozódjanak. Kérjenek a 
szolgáltatótól eredeti szerzıdést, közgyőlési jegyzıkönyvet. Közérdekő adatokról tájékozódjanak, 
továbbá a tulajdonosi szerkezetrıl és a környezı településeken alkalmazott díjakról.    
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Kérte a képviselı-testületet, hogy alkossa meg a rendeletét, mely az ivóvíz és szennyvízcsatorna 
szolgáltatás 2011. évi díjának megállapítására irányul. Tájékoztatja a képviselı-testületet arról, 
hogy a késedelmes díjemelés az önkormányzatra ró anyagi terhet, amely egy hónap késedelem 
esetén 1 millió Ft-ot jelentene, ugyanis a szolgáltató az önkormányzattal fizettetné ki a díjemelés 
összegét.  Egyetért azzal, hogy a lehetı legrövidebb idın belül alaposan és részletesen vizsgálják 
meg a  díjemelés indokoltságát. Ígéretet tesz arra, hogy a Pénzügyi és Jogi Bizottság által kért 
adatokat napokon belül szolgáltatja a testület valamennyi tagja számára.  
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a díjemelésrıl szóló elıterjesztést.  
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

 Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
4/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete  

az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról 
 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
7./ A települési szilárd- és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési  
     helyi közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) rendeletének módosításáról 

                 (Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság is. 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 tárgyalta a rendelet-tervezetet. Megállapította, hogy a Fejérvíz Zrt a folyékony 
hulladék elhelyezés díját 30.- Ft-tal emelte. A szállításért Héring Ferenc Csákvár, Petıfi u.    szám 
alatti lakos szolgáltató ez évtıl nem alkalmaz díjemelést. A rendelet fentiek szerinti módosítását 
javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Elmondja, hogy a rendelet módosítást nem csak a díjemelést érinti, hanem a díj megállapítását 
taartalmazó melléklet rendeletbe történı beemelését is. Hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta a települési szilárd- és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) számú rendelet módosítását.  
 
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
5/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd- és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 22/2003. (XII.17.) számú rendelet módosításáról 

 
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
8./ Aktuális ügyek 
     - Petıfi utcai játékokról  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Csillag Tibor Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:  
Építési engedélyhez hozzájáruló nyilatkozatot kér az a magánszemély, aki az önkormányzat  
közterületén  játékokat szeretne  felszerelni.  
Az ügyben eljáró hatóságot kell  kijelölni.  
 
Setét Vilmos képviselı:  
Vegyék figyelembe a tervezésnél, hogy az úttól és a járdától is legyen elengedı hely a téren.   
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
A játékoknak minısítéssel kell rendelkezniük. A tér nem játszótér, hanem közterület és a játékok 
pedig  közterületre kihelyezett játszótéri elemek, de ettıl a tér nem lesz játszótér.   
 
Dr. Szeredi Péter képviselı:  
Balesetveszélyes lesz a kihelyezett játék, vagy baleset történik, akkor az önkormányzat lesz a 
felelıs?  
 
 
Szendrei Györgyi mőszaki irodavezetı:  
Használatba vételi engedélyt, ha kiadja a hatóság, akkor a felelıs mőszaki  vezetı állapítja meg, 
hogy a játék biztonságos. Amennyiben a gyermeket baleset éri, akkor  a kockázatot a szülı viseli. 
A játékot biztonságosan kell elhelyezni. Tanúsítvánnyal kell a játéknak rendelkeznie és  azokat 
megfelelı idıközönként felül is kell vizsgálni.  
 
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Javasolja a meghívóval együtt kiadott határozati  javaslat elfogadását.  
 
 
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  

74/2011. (III.7.) számú határozata  
tulajdonosi hozzájárulásról 

 
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos hozzájárul 
az önkormányzat tulajdonában lévı Csákvár, Petıfi u. 1455 hrsz.-ú közterületre játszótéri 
játék kihelyezéséhez. Jelen határozatban foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a közterületen 
elhelyezendı játék építési engedély kérelméhez adta ki.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs:   polgármester 
 
 

8/2. -Dallam AMI szerzıdés módosítása  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A február 17-én megtartott ülésén döntött a képviselı-testület a Dallam AMI részére  a 2010. évi 
támogatás  idıarányos két havi részének utalásáról. A jelenleg érvényben lévı szerzıdés alapján 
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3 alkalommal 3 részletben történı utalás van rögzítve. A képviselı-testület február 17-i határozata 
nem felel meg a szerzıdésben foglaltaknak, ezért módosítani szükséges annak érdekében, hogy a 
szerzıdésben foglaltaknak megfeleljen az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy a határozat nem 
felel meg az érvényben lévı szerzıdésnek, ezért annak  módosítására van szükség. A mővészeti 
iskola igazgatója kéri, hogy a  március havi támogatás összegét is  utalja az önkormányzat. A 
március 31-i ülésén a képviselı-testület végleges döntést hoz a támogatás összegérıl.   
 
 
Dr. Szeredi Péter Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, képviselı: 
Javasolja az összeg utalását.  
 
Mészáros Tamás alpolgármester:   
Méltányosnak tartja, hogy a 3 havi támogatás összegét  utalja az önkormányzat.   
 
Bokodi Szabolcs képviselı:  
Amennyiben a normatíva elszámolást biztosítja a mővészeti iskola igazgatója, akkor a március 
31-én megtartásra kerülı képviselı-testületi ülésen már végleges döntést hozhatnak a támogatás 
összegének meghatározásáról. 
 
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
75/2011. (III.7.) számú határozata  

Dallam AMI támogatása 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  úgy határozott, hogy a 
Dallam AMI részére a március havi  támogatás is kifizethetı a  2010. évi egy hónapra esı 
támogatásnak megfelelı összegben.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a támogatás átutalásáról.  
 
Határidı: 2011. március 31.  
Felelıs:  polgármester, jegyzı  
 

8/3. -Szent István utcai lakásfelújítás 

        (Elıterjesztés, határozati javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A képviselı-testület a február 17-i ülésén döntött a Szent István u. 1/5. szám alatti lakás 
felújítására benyújtott árajánlatok közül a Pik-Pak Bau Kft árajánlatát fogadta el. A szerzıdés 
kötés elıkészítésekor derült ki, hogy a Kft. ajánlata nem tartalmazta az ÁFA összegét. A Kft 
ügyvezetıje így nem kíván szerzıdést kötni az önkormányzattal. A beérkezett árajánlatok között 
van egy 446.500.-Ft bruttó ajánlat, amely tartalmazza az ÁFÁ-t és kevesebb, mint a Pik-Pak-Bau 
Kft. nettó árajánlata. Javasolja, hogy  a képviselı-testület módosítsa a határozatát és a vállakozási 
szerzıdést Orlovits Károly Csákvár, Rákóczi u. 68. szám alatti vállalkozó –ajánlat tevıvel kösse 
meg. 
 
 
dr. Szeredi Péter képviselı:  
Az önkormányzatnál  végzendı felújítási munkákra szóló árajánlat kérésbıl a késıbbiekben 
zárják ki a Pik-Pak Bau Kft-t, mivel megtévesztı ajánlatot nyújtott be.   
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Bokodi Szabolcs képviselı:  
Ne fordulhasson elı az az eset,  hogy a Pik-Pak-Bau alvállalkozóként visszajön a munka 
elvégzésére.   
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
Munkanemre kértek árajánlatot. A vállalkozási szerzıdésbe bele kell foglalni, hogy a munkák 
elvégzéséhez alvállalkozó bevonása nem lehetséges.  
 
 
 
Javasolja, hogy a képviselı-testület módosítsa az  50/201. (II.17.) számú határozatát és  a 
kımőves munkák elvégzésével bízza meg Orlovits Károly Csákvár, Rákóczi u. 68. szám alatti 
vállalkozót, akinek a bruttó ajánlata  446.500.- Ft. 
 
 
A képviselı-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
76/2011. (III.7.) számú határozata  

az 50/2011. (II.17.) határozat módosításáról  
 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı Csákvár, 
Szent István u. 1/5.  szám alatti lakás felújításával kapcsolatban hozott 50/2011. (II.17.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
 
- a kımőves munkák elvégzésével Orlovits Károly Csákvár, Rákóczi u. 68. szám alatti 
vállalkozót bízza meg az árajánlatban szereplı 446.500.- Ft bruttó vállalási áron.  
 
A vállalkozói szerzıdés tartalmazza, hogy a munkák elvégzéséhez alvállalkozó bevonása 
nem lehetséges.  
 
Felhívja a polgármestert, hogy a vállalkozóval kösse meg a vállalkozási szerzıdést.  
 
Határidı: 2011. május 31. 
Felelıs:    polgármester 
                 mőszaki irodavezetı  
 
Bokodi Szabolcs képviselı: 
A napokban keresték meg azzal, hogy a  Káposztáskert felé vezetı úton az  önkormányzat 
évekkel ezelıtt megvásárolt egy magáningatlanból területrészt annak érdekében, hogy az út 
szélesebb legyen. Kérte az illetékeseket, hogy nézzenek ennek utána és ha ez így van akkor meg 
kell tenni a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az út szélesebb legyen. Ki kell tisztítani 
az orgonagátat.   
 
Setét Vilmos képviselı:  
Emlékezete szerint történt ilyen eset és az önkormányzat az egyik ingatlantulajdonosnak 
megcsináltatta a kerítést is.  
 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:  
A következı testületi ülésen tájékoztatást fog adni a felvetett üggyel kapcsolatban.   
 



 15

Több tárgy nem lévén a részvételt megköszönte és a rendkívüli nyilvános ülést 16.00 órakor 
berekesztette.  
 

- k m f – 
 
 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix      Tóth Jánosné  
polgármester        jegyzı 
 
 
 
 
 
Csillag Tibor         Jankyné Kıvári Csilla 
jegyzıkönyv hitelesítı       jegyzıkönyv hitelesítı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


