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Május 16: a Képviselõ-testület döntött a  szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljára benyújtandó támogatás igénylésrõl, és az 
Önkormányzat tulajdonában lévõ tûzoltó szertár üres szerállásának bérbe adása 
elutasításáról. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában lévõ intézmények 
átszervezésérõl vélemény-nyilvánítási jogával élt, információ hiányában  nem 
értett egyet azzal. 
A polgármester asszony tájékoztatása szerint  az iskola és az óvoda energetikai 
pályázatának benyújtására nincs lehetõség, mivel felfüggesztették a pályázatot. A 
Perneky Mérnöki Iroda Kft. által készítendõ energetikai audit tekintetében 
felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy a – késedelmes teljesítés miatt-  
vállalkozói díj csökkentett átutalásáról folytasson tárgyalást.
Május 26-i nyilvános ülésén a testület döntött:
? az 2011/2012 tanévben  az elsõ évfolyamon kettõ, az ötödik évfolyamon 3 
osztályt indít.
? a Gondozási Központ és Idõsek Otthona fûtési rendszerének átalakításáról, 
melyre 2.711.000.- Ft-ot biztosított a felhalmozási tartalék terhére. 
? a Csákvári-Bodméri Hírmondó nyomtatását végzõ nyomda pályáztatásáról.
? a közlekedési táblák felülvizsgálatáról, az útkeresztezõdések, beláthatósága és a 
kihelyezett közlekedési táblák láthatóvá tételérõl, közlekedési tükör 
elhelyezésérõl 
? a régi iskola drótkerítésnek felújításáról-az anyagköltség biztosítása mellett- 
felkérte a községgazdálkodási irodát és az iskola igazgatóját, hogy a munkát 
szervezzék meg.
? ügyvédi közremûködésre irányuló keretszerzõdés megkötésérõl. Az 
önkormányzat honlapjának tartalmi felülvizsgálatára három tagú ad-hoc  
bizottságot hívott életre. 
 hogy a Polgármesteri Hivatal telefonkönyvbeli kiemelt megjelenését nem 
támogatja. 
? kõburkolat készítõ üzem beindításának anyagi és egyéb feltételeire vonatkozó 
tárgyalások kezdeményezésérõl 
? hogy Bodmér község fennállásának 700 évfordulója alkalmából díszes 
oklevéllel  köszönti a település polgárait és az önkormányzatot. 
? a polgármester 2014-ben lejáró mandátuma miatti kötelezõen kifizetendõ 
végkielégítésének tartalékképzésre irányuló pénzügyi befektetõi ajánlat 
elutasításáról. 
? a Status Capital ajánlatának elutasításáról, mely az önkormányzat több devizára 
váltható,  Raiffeisen Banknál kezelt fejlesztési hitele  átváltásának figyelésére 
irányult 
? hogy nem járul hozzá az Esterházy Móric köz Vajda János utca felõli 
bejáratának áttételéhez és az út nyomvonalának megváltoztatásához. A Malom 
utca gréderezésére árajánlatokat kér, és„tehergépjármûvel behajtani tilos” 
közlekedési táblát helyez ki.
? Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történõ belépésrõl.    
? a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületnek a községi címer használatának 
engedélyezésérõl, és 1 db elektromos fazekas korong térítésmentes használatba 
adásáról. 
? az állattartás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 
? az Esterházy Iskola Intézményi Minõségirányítási Programja 
felülvizsgálatának elfogadásáról, és a „Csákvári Iskola Tanulóiért” Alapítvány 
tevékenységi körének bõvítésérõl.
? a Csákvári Torna Klubbal kötendõ támogatási szerzõdés elfogadásáról
? a Móric-majori út felújítására érkezett ajánlatokról, a pályázati eljárás 
eredménytelenségérõl,és  újabb eljárás megindításáról. 
Rendeletet alkotott
? a Közterület használat  egyes kérdéseirõl, valamint módosította az 
önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról, adományozásuk rendjérõl szóló 
rendeletét. 
? az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérõl szóló rendelet 
módosításáról, a testület által hozott határozatok végrehajtása, az állami normatív 
támogatások módosítása miatt.
? Az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának megállapításáról 2011. 
február 8-án alkotott rendeletében  a szolgáltatási díjakra vonatkozó 
hatályosulást módosította 2011. május 31-rõl  határozatlan idõre, a díjak mértéke 
változatlan maradt.

Határozatot hozott:
? A községbe érkezõk számára készítendõ útmutatók összeállításának tárgyában, 
hogy az  „Ólomkatona szobor” elhelyezésére  méltó és megfelelõ nagyságú 
területet az önkormányzat nem tud biztosítani.

Csákvár Önkormányzat beszámolója

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
minden csákvári lakos nevében  tisztelettel köszönti 

Bodmér Község Önkormányzatát és polgárait 

a község fennállásának 700. esztendeje alkalmából.

A Képviselõ-testület nagyrabecsülését és köszönetét fejezi ki 
a két község között tradicionálisan meglévõ, és jól mûködõ 

kapcsolatrendszerért.

Bodmér Község Önkormányzatának sikeres mûködést, 
lakóinak sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Csákvár Nagyközség Önkormányzata

az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról, melyben felkérte a jegyzõt a 
felülvizsgálat további folytatására. 
Egyebek:
?  A két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejû határozatok 
végrehajtásáról  tájékoztatta a Polgármester Asszony a jelenlévõket. A 
bizottságok elnökei is beszámoltak az átruházott hatáskörben hozott 
döntéseikrõl.
?  Elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásának 
átfogó értékelésérõl, valamint a 2010. évi építéshatósági munkáról szóló 
beszámolót. Elfogadta a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendeletét.
? Módosította a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletét a hatályba léptetés 
idõpontja tekintetében
?  Mezõõri szolgálat bevezetésének lehetõségérõl tárgyalt a testület. 
?  A Csákvári Nagyközségi Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel, valamint a  Csákvári 
Polgárõrséggel együttmûködési Megállapodást kötött. 
? A Polgármesteri Hivatal számítógépparkjának és szoftverállományának 
felmérésérõl szóló tájékoztatót fogadott el. 
?  Móricz Zsigmond és Arany János utca találkozásánál lévõ önkormányzati 
terület használata miatti panaszbejelentést vizsgálta meg
?  Az önkormányzat tulajdonában álló 2442, illetve 2329/2 hrsz.-ú (Vásártér) 
legelõ területének bérbe adásáról szóló napirendet elnapolta. 
?  A Polgármester elmondta, hogy a Malac-hegyben  a Fácán kerttõl  kb. 200 
méteren az útszakasz rossz állapotban van. Az ingatlantulajdonosok többsége 
kérte az út rendbetételét. Megemlítette nekik, hogy a Vaskapu-dûlõben   az 
ingatlan-tulajdonosok fogtak össze és saját költségükön tették járhatóvá az utat, 
javasolta kövessék példájukat, mivel az önkormányzatnak erre anyagi fedezete 
nincs
?  A tûzoltó torony mûszaki állapotának, állagának felülvizsgálatára felkérte a 
községgazdálkodási irodát. 
?  Támogatta Gánt község Önkormányzata Képviselõ-testületének határozatát, 
mely szerint  a „Mese-Vár” Óvoda gánti tagóvodájában egységes óvoda-
bölcsõdei csoport létrehozása valósul meg.  
Május 26-i zárt ülésén  a polgármester tájékoztatta a testületet a körjegyzõségi 
tárgyalások  alakulásáról. 
Az ügyfél kérelmére döntés született étkezési térítési díj hátralék elengedése 
ügyében.
A Sirály Nonprofit Kft. ügyvezetõje kérelmére  az önkormányzat tulajdonában 
lévõ 197 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról tárgyalt, az értékesítésrõl 
nem döntött. Független igazságügyi szakértõi értékbecslés megrendelését, 
valamint az épületre vonatkozó hasznosíthatósági tanulmány elkészítését 
határozata el. 
Ingatlan tulajdonrész szóban tett felajánlását a képviselõ-testület elfogadta, mely 
a Jókai u. 45. sz. alatti ingatlan 24/96-od részére vonatkozik.
A képviselõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek a „FLORIANA” 
Könyvtárban, és az önkormányzat honlapján megtekinthetõk.  A nyilvános 
ülésen minden érdeklõdõ állampolgár részt vehet. A testület soron következõ 
rendes nyilvános ülését 2011. július  28-án  15.00 órai kezdettel tartja.

     Nagyné John Ágnes
Önkormányzati irodavezetõ 



Bodmér Önkormányzat beszámolója

Tájékoztató Bodmér község Önkormányzata 2011 május 25.-
én megtartott soron következõ ülésérõl.
Napirendek:
1;   Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között végzett munkáról tájékoztató.
Május 23.-án a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és a 
Bicske Városi Könyvtár munkatársaival felmértük a mozgó könyvtári 
szolgáltatás lehetõségeit. Aláírásra került a feladatellátási szerzõdés. A 
szolgáltatás tényleges beindulása 2012 januártól várható. 
2;  Átfogó értékelés az Önkormányzat 2010 évben végzett gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Összességében elmondható, 
hogy gyermekvédelmi szempontból Bodméron nincsenek kirívó esetek a 
gyermekvédelmi feladatok ellátása zökkenõ mentes. 
3;   Az állattartó rendelet felülvizsgálata. 
Falusias lakóövezetben ingatlanonként az alábbi haszonállatok tarthatók: 
nagy testû 12db, kistestû 40db, egyéb kistestû 100db, prémes 100db. 
Kedvtelésbõl tartott állatok  kutya 2db, macska 5db, más díszállat 5db és 
egyszeri szaporulata 3 hónapos korig.
4; Tájékoztató a község köztisztasági helyzetérõl. A közmunkások által 
kezelt közterületek rendezettek, a lakosság túlnyomó többsége is rendben 
tartja ingatlanát és az elõtte lévõ területet. Van néhány ingatlan tulajdonos 
aki csak felszólításra végzi el ezt a feladatot. A túlnyomó többségük nem 
bejelentett bodméri lakos. Azonban ez a néhány rontja a faluképet. Kérem a 
lakosságot tegyünk meg mindent a település tisztaságáért, 
rendezettségéért.
5;  Aktuális ügyeknél tárgyalta a Képviselõ Testület a Csákvár-Bodméri és 
Hírmondó nyomtatását végzõ nyomda kiválasztását. A templom helyi 
védettség alá helyezését, ami egy felújítási pályázat beadása miatt lenne 
szükséges.
A felszíni vízelvezetéssel kapcsolatos pályázat beadásához a tervek 
elkészítésével megbízott PENTA-TERV mérnökeit hallgatta meg a 
testület.
A testületi ülésrõl készült jegyzõkönyvek megtekinthetõk a polgármesteri 
hivatalban ügyfélfogadási idõben. A Képviselõ Testület júliusban és 
augusztusban ülésszünetet tart. Soron következõ ülés 2011 szeptember 28.-
án 15:30-kor a faluházban. Az ülés nyilvános melyre minden érdeklõdõ 
állampolgárt tisztelettel hívunk és várunk.                Balogh István László

polgármester

Várossá nyilvánítás 2011.
2011. május 26-án jutott el hozzám az az információ, amely szerint – valamilyen 
okból - váratlanul leállították a várossá nyilvánítási pályázatok elbírálását.
Az idén pályázatot benyújtó 10 település polgármestereivel közösen levelet 
fogalmaztunk meg Navracsics Tibor miniszter úr felé azzal, hogy kérjük 
pályázataink érdemi elbírálását. Közülünk több település is várományosa – a 
szakmai eddigi véleménye alapján – a városi címnek, és a lakosság is várja, hogy a 
közpénzekbõl finanszírozott városi pályázatok végre sikerrel révbe érjenek.
Elküldtem a 10 polgármester által aláírt levél eredeti példányait minden parlamenti 
frakciónak is azzal a kéréssel, hogy szíveskedjenek az üggyel foglalkozni, és 
járjanak közben azért, hogy a városi pályázatokat bírálják el.
A témával kapcsolatos dokumentumok külön menüpont alatt letölthetõk a 
www.csakvar.hu oldalról.
Reméljük, hogy a januárban benyújtott várossá nyilvánítási pályázati 
tanulmányokkal nem hiába fáradtunk, és végül sikerül elérni kitûzött célunkat.
A korábban mezõvárosi rangú, járási székhelyként, illetve országgyûlési 
választókerületi székhelyként is mûködõ Csákvárral kapcsolatban két dolgot 
biztosan állíthatunk: szakmai vélemények többszörösen megerõsítették, hogy a 
városi rangra érdemes, és a település – községszépítési nappal, és egyéb közös 
összefogások révén – mindent megtett azért, hogy méltó módon fogadja a városi 
címet.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

Eredményes vasgyûjtés – készül a játszótér!

Az elõzõ lapszámban meghirdetett önkormányzati vasgyûjtés igen sikeres 
kezdeményezésnek bizonyult: 508.000 Ft értékû vas gyûlt össze alig fél 
nap alatt!  A gyûjtés lebonyolítását felajánlásként Szabó László vállalkozó 
és alkalmazottai, valamint gépjármûvei végezték a Községgazdálkodási 
Iroda segítségével és a Polgárõrség támogatásával. Ebbõl jónéhány 
játszótéri elem vásárlására futja, melyet a régi vasbolt területén fogunk 
elhelyezni, bekerített területen. A játszótér tervei már készülnek, és folyik 
az árajánlatok bekérése. Köszönet az eredményes lakossági összefogásért!

Polgármesteri Hivatal tájékoztatói
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AZ  ÉPÍTMÉNYEK  ADÓZÁSÁRÓL

Az építményadó hatálya alá esik a lakás és a nem lakás céljára szolgáló 
építmény (pld: üdülõ, külterületi gazdasági építmény, üzlet, iroda, 
szálloda, mûhely, raktár).
LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNY után akkor kell adót 
fizetni, ha a hasznos alapterülete a 120 m2-t meghaladja. 
Az adó mértéke az adómentes részt meghaladó terület nagysága (m2-ként) 
szorozva 100 Ft-tal. 
ÜDÜLÕ esetében az adó mértéke a hasznos alapterület  szorozva 500 
Ft-tal.
KÜLTERÜLETI GAZDASÁGI ÉPÍTMÉNY esetében az adó mértéke 
a hasznos alapterület szorozva  400 Ft-tal.
Hasznos alapterület: az összterület csökkentve a falak által lefedett 
terület nagyságával, valamint az a terület, ahol a belmagasság eléri az 1,90 
m-t. Az adózott területbe tartozik a földszinti-, emeleti-, tetõtéri lakótér 
1,90 m magasságot lefedõ alapterülete, valamint a 3 oldallal határolt fedett 
terasz, vagy lodzsa alapterületének 50 %-a. 
Lakás, üdülõ és külterületi gazdasági építmény vonatkozásában 
adómentes:
 -  garázs, nyári konyha      
 -  terménytároló, magtár, mûtrágya tároló, állattartó helyiség,            
 -  üvegház (amennyiben rendeltetésszerûen használják) 
 - lakás és nem lakás céljára szolg. építményhez tartozó egyéb kiegészítõ   
    helyiségek    
-  oldalnélküli szín 
-  társasházban lévõ közös használatú helyiségek
IRODA, MÛHELY, ÜZLET, SZÁLLODA, RAKTÁR esetében az adó 
mértéke 500 Ft/m2/év. 
Adómentes: a vállalkozások szociális épületei, helyiségei, zuhanyozó, 
fürdõ, mosdó, öltözõ, WC.
Az adó adótárgyanként 3000 Ft-nál nem lehet kevesebb. 
Az adókötelezettség a jogerõs használatbavételi, illetõleg a 
fennmaradási engedély kiadását követõ év elsõ napján keletkezik.
Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében 
az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követõ év elsõ napján 
keletkezik.
Kérjük az adóköteles ingatlannal rendelkezõket, hogy építményadó 
bevallásukat   2011. augusztus 31-ig   nyújtsák be. 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Polgármesteri Hivatal hatósági 
irodája 2011.09.01-tõl az építményekre vonatkozóan ellenõrzést fog 
végezni.
Építményadó bevallási nyomtatványok letölthetõk a csakvar.hu honlap 
„Nyomtatványok” címszónál, vagy beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Hatósági iroda!

EBOLTÁS 2011

Elérkezett a kötelezõ veszettség elleni oltások ideje. Mivel Csákváron nem lesz 
összetereléses eboltás, az ebtulajdonosok kötelessége, hogy az oltást és a kötelezõ 
féregtelenítést a helyileg jogosult magánállatorvosok bármelyikével elvégeztessék.
Az érvényes rendeletek szerint az ebtartó köteles:
· a 3 hónaposnál idõsebb ebet saját költségére beoltatni
· a 3 hónapos kort elért ebeket 30 napon belül, majd 6 hónap múlva és 
utána évenként
Az oltás saját maguk, családtagjaik, a köz védelmét szolgálja, elmulasztása súlyos 
szankciókat vonhat maga után : kötelezõ hatósági oltás, chipezés, és végsõ soron 
állategészségügyi pénzbírság.
Kérjük, hívják állatorvosukat és az oltást végeztessék el.

 

LOMTALANÍTÁS UTÁN
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lomtalanítás lezajlott, és kérjük, hogy a házak 
elõtt, a közterületen maradt, el nem szállított hulladékot, szállítsák vissza 
lakóingatlanaikra, vagy kommunális hulladékként szállítassák el.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

2011. május 21. Csizi Nikolett és Halász József
2011. május 28. Papp Nikoletta és Szabácsik Attila
2011. május 28. Lõrincz Gabriella és  Harmath Gábor

Közérdekû felhívások, tájékoztatók



 Csákvári-Bodméri Hírmondó  2011.július                                                                                                                     3     

Könyvújdonságainkból

Sulibuli történetek Olvasó Leó sorozat
Szent Johanna gimi  4.
Marsotto. Álom lábujjhegyen
Szendi Gábor: A nõ felemelkedése
Földünk. Mit miért, hogyan sorozat
Bárdos András. Ítélet
Kinsella: A pöttöm boltkóros
Stilton: Patty Spring megérkezett
Bradbury: Gyógyír búskomorságra
Popper Péter: Felnõttnek lenni
Nöstlinger: A cseregyerek
Bogyó és Babóca kertészkedik
A diszkalkuliás gyerekek

Július a megbocsájtás hónapja a könyvtárban
Kérjük minden feledékeny olvasónkat, hogy a több hónapja (horribile dictu) több 
éve!!! kint levõ könyveket hozzák vissza könyvtárunkba, hogy az oly régen várt 
olvasnivalókat mások is élvezhessék. Sajnos zömüket pótolni sem tudnánk és mivel 
általában egy példányban rendeljük pótolhatatlanok.
Ebben a hónapban a késedelmi díj megfizetésétõl eltekintünk!
A könyvtár augusztus 1 -22 között ZÁRVA TART! Nyitás aug. 23-án kedden!
Minden olvasónknak, látogatónknak kellemes nyaralást kívánunk!

Intézményi hírek – Esterházy Iskola

Intézményi hírek – Floriana Könyvtár

Utánpótlás Kézis siker - U -14-es BAJNOKCSAPAT
 
Az utolsó két fordulóval befejezõdött az Alcoa FKC által létrehozott 
régióbajnokság, ahol nagyszerû csákvári siker született. A 18 fordulóból 
álló õszi-tavaszi rendszerû bajnokságban a csákvári kézilabdások a 7. 
forduló után - éppen a Fehérvár legyõzésével - álltak az élre. A bajnokság 
színvonalát jelzi, hogy három fordulóval a zárás elõtt még öt csapat 
pályázott az aranyéremre. Az utolsó körben talán nekünk volt a 
legnehezebb a sorsolásunk, hiszen a felnõtt megyei bajnokságban edzõdõ 
Aba volt az ellenfelünk. Fiatal csapatunk azonban szinte végig vezetve 
szenzációs mérkõzésen verte 1-2 évvel idõsebb játékosokból álló 
ellenfelét. A szintén éremben reménykedõ Dég ellen már csak az "i"-re 
kellett feltenni a pontot. S mivel ez sikerült, a csapat feltette a koronát egész 
éves teljesítményére. A bajnoki cím igazi csapatmunka eredménye, hiszen 
végig kiváló kapusteljesítmény mellett a bajnokság során tíz játékosunk is 
eredményes volt.
 
A csapat tagjai: Németh Orsolya, Csákány Ramóna, Árvai Éva, Némedi 
Rita, Somogyi Alexandra, Kovács Vivien, Kaiser Alexandra, Herczog 
Boróka, Máhr Barbara, Hordósi Krisztina, Felföldi Fruzsina, Schaffer 
Fruzsina, Héring Edina, Gulyás Nóra, Mihályi Fanni.
Edzõ: Horváth Zalán
 

A bajnokság élmezõnye : 
 

1. CSÁKVÁR
2. Alcoa FKC
3. Bakonycsernye
4. Aba
5. Dég
6. Várpalota
 
                                     Szép volt lányok !

Híradás a fakó keselyûrõl
Fakó keselyût észleltek a Pro Vértes munkatársai a Vértesi Natúrpark környékén. 
Sótér Attila Csabdin lakó vadász értesítette a madarászokat a ritka madár 
jelenlétérõl.
A fakó keselyû elsõsorban a hegyvidékek madara a mediterrán régióban. 
Törökországban és a Kaukázusban él, hozzánk legközelebb Horvátországban a Krk-
szigeten fordul elõ. Magyarországon szórványosan, ritkán kóborol, elsõsorban az 
Alföldön figyelhetõ meg a költési idõ után. A nyílt, száraz völgyeket és fennsíkokat 
kedveli, melyeket az elhullott állatok után kutatva jár be.
E hatalmas, 3 méter szárnyfesztávolságú madár röpte nagyon lassú nehézkes, és 
mély szárnycsapásait idõnként siklás váltja fel. Vitorlázik, majd tesz egy önálló, 
mély „átölelõ” szárnycsapást, ami a nagy keselyûk sajátossága. E madár a helyi 
megfigyelõk szerint tegnap este érkezett a Bagó-hegy oldalán álló fenyõ tetejére, 
valószínûleg jóllakottan, és ma délelõtt a meleg felszálló légáramlatokat megvárva 
hagyta el térségünket. Szerencsére megvárta még a Pro Vértes munkatársait, így 
képekkel is szolgálhatunk a ritka madár jelenlétérõl.
A Vértesi Natúrpark területén harmadik alkalommal fordul elõ ez a ritka dögevõ 
madár. A rendelkezésre álló adatok alapján 1902-ben Majkon, majd néhány évvel 
ezelõtt Csákberény mellett láttak fakó keselyût.
Az elhullott állatok felhasználására vonatkozó Európai Uniós életszerûtlen 
szabályok nagyon nehéz helyzetbe hozták az állattartókat és az elhullott állatokkal 
táplálkozó egész európai keselyû állományt is. E szabályok az elmúlt években 
megváltoztak, így a Pro Vértes munkatársai engedélyezett etetõhelyek kialakítását 
tervezik a Vértesi Natúrparkban. Ezek az etetõhelyek nemcsak táplálékot 
biztosítanak a téli idõszakban a madarak számára, hanem értékes megfigyelõhelyek 
lehetnek akár a szakemberek, akár a térségbe érkezõ turisták számára.

Viszló Levente

Vajda János Szavalóversenyen Válon
4. osztályosok között 1. helyezett Pálfi Kíra 4.b
2. osztályosok között 5. helyezett Tamás Kinga 2.a
5-6. évfolyamosok között2. helyezett Tamás Anna 6.a, 
a legszebben befejezett vers különdíját kaptaTamás Júlia 5.a
7-8. évfolyamosok között 3. helyezést ért el Némedi Rita 7.b

A Kálti Márk Történelemverseny országos fordulóján Budapesten
5.évfolyamon 8. helyezett Magasi Anna 5.a

9. Dencinger Norbert 5.a
14.Tamás Veronika 5.a

6. évfolyamon 10. helyezett lett Tamás Anna 6.a
8. évfolyamon 5. helyezést ért el Czompó Norbert 8.b
                        11. Kolonics Krisztián 8.b

VERSENYEINK

Intézményi hírek – Gondozási Központ

Víztakarékos megoldás
A Gondozási Központ és Idõsek Otthona víz takarékos csap betéteket tesztelt. Több 
cég ajánlata közül a képviselõ testület választott terméket és május – június 
hónapokban a vízmûvek ellenõrzésével elkezdtük a méréseket. Szûkítõ került a 
kézmosókra, zuhanyzókra és a mosogatókra. A teszt eredménye 17% 
vízmegtakarítás lett. Intézményünknél több ipari gép is üzemel ezért otthoni 
használat esetén 20-25% megtakarítás is elérhetõ. Az eredmény alapján bátran 
ajánljuk. 

Vigyázzunk a házalókkal!

A nyári idõszakban igen gyakori jelenség településünkön az ún. házaló 
kereskedés. Bekopogtatnak házakba tollért, vasért, vagy akár szolgáltatási 
szerzõdések (pl. telefon) módosítása érdekében is.
A házaló kereskedést megtiltani nem lehet, amennyiben a kereskedõ 
minden engedéllyel rendelkezik. 
Elõfordult néhány szomorú eset, amikor nem a kereskedés, hanem a ház 
vagy lakás „megtekintése” volt az elsõdleges célja annak, aki 
bekopogtatott.
Kérem tehát a lakosságot, hogy amennyiben házaló kereskedõ kopogtat az 
ajtón, és nem rendelkezik  vállalkozói engedéllyel vagy vállalkozó 
megbízólevelével, lehetõleg az alábbiak szerint járjanak el:
- Ha lehet, ne engedjék be, még az udvar területére sem!
- Amennyiben gépjármûvel érkezik, írják fel a gépjármû 
rendszámát, típusát és színét.
- Törekedjenek rá, hogy az arcáról, illetve a magával vitt 
felszerelésekrõl, tárgyakról (pl. szatyrok, táskák stb.) késõbb 
személyleírást tudjanak adni.
- Nézzék meg az órájukat, és jegyezzék fel, mikor járt Önöknél.
- Amennyiben lehetséges, figyeljék meg, merre tart az utcában.
- NAGYON FONTOS: amennyiben észlelik, hogy egyedülálló, 
idõs vagy beteg emberhez térnek be, feltétlenül menjenek át megnézni, 
minden rendben van-e!
Amennyiben bármi rendelleneset észlelnek, kérjük, hívják a rendõrséget, 
illetve a 06-20-291-5632 telefonszámot (polgármester mobiltelefonja).



APRÓHIRDETÉS
Teljes körû kertgondozás, fûnyírás, 
fûkaszálás, parlagfû mentesítés.
Szabó Sándor 06-70/5481602

LEHEL 120 l-es kitûnõen mûködõ 
használt hûtõszekrény olcsón eladó.
Érd.: 22/354-336

Albérlet kiadó Csákváron a Gánti úton. 
Érd.: 06-70/774-7201
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Kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült:”Szita” Kkt.

Székesfehérvár, Major u. 23.
Tel./Fax: (22)312-051

E-mail: best@szitanyomda.axelero.net
Szerkesztõ-bizottság elnöke:

Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztõ bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szmolkáné Bene Ibolya
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: július 20.

HírmondóCsákvári-Bodméri

SÍRKÕ
Minden árkategóriában

1 személyes garnitúra, gránit fejrésszel 140.000Ft-tól
2 személyes garnitúra, gránit fejrésszel 200.000Ft-tól

Balogh István
kõfaragómester

BODMÉR
Tel/Fax 0622-582-073
Mobil 0620-344-6240

A készlet megtekinthetõ: www.sirkobodmer.hu

TV, INTERNET és TELEFON

A KÁBELSAT-2000 KFT-TÕL!!!

SZERETNE SPÓROLNI? - CSÖKKENTSE ELÕFIZETÉSI DÍJÁT
DUPLA CSOMAG (TV+INTERNET) VAGY

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, EGY ÉV HÛSÉGNYILATKOZATTAL!

BELÉPÉSI DÍJ: 0 FT
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 4350 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4680 Ft-tól

Az akció feltételeirõl érdeklõdjön a következõ elérhetõségeinken:

Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötõ (20) 541-3711 (Mészáros Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
K ö s z ö n e t ü n k e t  f e j e z z ü k  k i  
mindazoknak, akik Lakatos Jánosnét 
utolsó útjára elkísérték, sírjára 
k o s z o r ú t ,  v i r á g o t  h e l y e z t e k ,  
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. Külön köszönet a Csákvári 
B e l g y ó g y á s z a t i  o s z t á l y   
munkatársainak lelki ismeretes,  
áldozatos munkájukért.
                                    Gyászoló család

K ö s z ö n e t e m e t  f e j e z e m  k i  
mindazoknak, akik drága fiam Barián 
S. Csaba temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek el. 
Köszönöm az együttérzést, amivel 
enyhíteni igyekeztek mérhetetlen nagy 
fájdalmamat. 
                               Bariánné Ihász Éva

Angol rózsa Használtruha bolt

EGYEDI-, ELEGÁNS-, MÁRKÁS-, ANGOL
HASZNÁLT RUHÁK ÉS LAKÁSTEXTÍLIÁK KIVÁLÓ

MINÕSÉGBEN

Itt a nyár!

Címünk: Csákvár, Kertész utca 15.
H o n l a p :  w w . a n g o l r o z s a . h u
Szewretettel és tisztelettel: Árki Tünde(0620)2299-242

A megfelelõ lakástextíliákkal nem csak 
díszítjük környezetünket, hanem árnyé-
kolással megóvhatjuk lakásunk felme-
legedését is.
Egyszerû megoldásokat kínálunk, hogy jó 
legyen önnek otthon lenni.
Nyáron nem bújhatunk vastag kabátok mögé.

Szeretne az emberek között nem csak egy 
valaki, hanem valóban egyedi jelenség lenni? 
SEGÍTÜNK MEGÚJÍTANI AZ ÖN ÉS CSALÁDJA 

NYÁRI RUHATÁRÁT!
NYITVATARTÁS

H-P: 9-11;14-17
Szo.: 9-12

2011. július 28-án 18.30 órai 
kezdettel

gépjármûvezetõi tanfolyam indul 
a könyvtárban.

Információra ajánljuk a 
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklõdni az 

582-016
 telefonszámon, vagy 

személyesen a könyvtárban  
lehet.

A médiában olvasható zöldségfélék körüli 
problémákról a következõket szeretném elmondani. 
Mi magyar termelõktõl - magyar földben termelt - 
közvetlen és személyes kapcsolatok alapján 
vásároljuk a zöldség- és gyümölcsféléket. A 
zöldségek és gyümölcsök a szántóföldi és a fóliás 
szedést követõen maximum 8-10 óra elteltével a 
pultra, majd az Önök kosarába kerülnek.
Továbbá kínáljuk Önöknek termelõi tejünket (etyeki 
tehenészet termékét) automatán keresztüli 
kiszolgálással.
Feltétlen elkötelezettek vagyunk a magyar földben, 
magyar termelõ által termelt, elõállított és 
feldolgozott termékek forgalmazása terén. Hisszük, 
hogy ezzel is segíthetünk a magyar termelõk és 
feldolgozóüzemek nem könnyû helyzetén. Ezzel 
együtt biztosítani és megnyugtatni szeretnénk a 
vásárlóinkat a friss és egészséges magyar 
termékekrõl.
Végül, de nem utolsó sorban ezzel az üzletpolitikával 
szeretnénk megtámogatni a magyar munkaerõ 
szélesebb körû foglalkoztatását.

Tisztelettel: Kiss László 

FIGYELEM!
 Friss hírek a KIS ABC-bõl!

SZÉPÜLNI, KIKAPCSOLÓDNI VÁGYÓK!
Szeretettel ajánlom az exkluzív olasz THALMER THALASSO kozmetikai arc és 

testkezeléseket, melyek a tenger értékes hatóanyagaival ápolják, fiatalítják a bõrt, és 

formálják, karcsúsítják az alakot.

Várom Kedves Vendégeimet frissítõ, izomlazító, indiai, csokoládés, és 90 perces 

lávaköves  masszázsra, valamint HANGMASSZÁZSRA tibeti tálakkal, mely 

kellemes meditatív ellazulást biztosít, illetve jótékony hatású hiperaktív, 

koncentrációs és mozgás koordinációs problémákkal küzdõ gyermekek számára is!

Újra szeretettel várom a hastáncolni vágyó hölgyek telefonos jelentkezését.

AJÁNDÉKUTALVÁNY KAPHATÓ!
Sepsi Krisztina

Csákvár, Béke u. 10.  Tel. : 06 20 3214-117

EGYÉNISÉG ÉS ELEGANCIA

2 Eladó Guba-hegy dûlõben 30m alap-
területû hétvégi ház (pnce, présház, 2 
lakószoba, mellékhelyiségek). Villany 
van, víz ciszternából. Hozzátartozó 

2 2üres terület 1200 m . Ugyanott 1200m  
üres szántó terület.
Érd.: 06-20/807-4816

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI 
TAGOZATON CSÁKVÁRON!

A Kun László Középiskola és 
Szakiskola 

Csákvári Tagintézménye 
FELVÉTELT HIRDET

a 2011/2012-es tanévre gimnáziumi 
képzésre.

A beiratkozás ideje:
2011. július 23-án 9:00-tõl 12:00-ig, 
augusztus 23-án és 25-én 15.00-tól 
18.00-ig.
A beiratkozás helye: 
Esterházy Iskola, Csákvár, Szabadság 
tér 8. sz.
A beiratkozáshoz szükséges: 
?személyi igazolvány
?TAJ-kártya, 
?a legmagasabb iskolai végzettséget 
igazoló  bizonyítványok, 
?12000 Ft ( iskolafenntartói hozzá-
járulás )
Érdeklõdni lehet: 

KUNSTÁR BÉLA 
tagintézményvezetõnél

a 06-30-415-0804-es telefonszámon.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Csákvár-Gánt TV 

képújságjának oldalszámozása 
az eltérõ lejárati idejû és folyton 

változó hirdetések miatt, 
technikai okokból nem 

megoldható.



2011.06.06. Egy verseny, két díj
Csuta Zsolt ismét tarolt a XIV. Országos Fagylaltversenyen. Több 
alkalommal vett már részt ezen a versenyen a csákvári cukrászmester, s 
három alkalommal díjjal, díjakkal tért haza. Idén  két elismerést szerzett 
fagylaltjával.
 A kötelezõ kategóriában a verseny kiírásában elõre meghatározott ízû 
fagylaltot kellett készíteni, az idén gesztenyeízût. Zsolti Gesztenye 
fagyiját ebben a kategóriában a szakértõkbõl álló zsûri aranyéremmel 
jutalmazta, sõt a sztárokból álló zsûri (Rúzsa Magdi, Csézy, Bayer 
Friderika) elismerését is kivívta, így megkapta az „Év fagylaltja verseny 
Közönségdíja 2011” serleget is.

A tavalyi évben szabadon választott kategóriában „Házias 
vidámság” elnevezésû fagyija nyerte „Az év fagylaltja 2010” kitüntetõ 
címet. Az idei évben ebben a kategóriában az Eperjoghurtos csokoládé 
fagylaltja éppen lecsúszott a dobogóról. Gratulálunk és további hasonló 
sikereket kívánunk! 

2011.06.10.  Ballagás

Ünnepélyes keretek között elbúcsúztattuk végzõseinket, idén 
negyvennégy nyolcadikos diákot. Igazgató nénitõl ketten, Katona Réka és 
Czompó Norbert vehette át a bizonyítványát, megtiszteltetésként, hiszen 
nyolc éven át végig kitûnõen tanultak. Kimagasló teljesítményükért 
mindketten nevelõtestületi dicséretben részesültek. Közösségi 
munkájukért, zeneiskolai és sport eredményeikért, versenyeken elért 
sikereikért igazgatói dicséretet kaptak: Benedek Fruzsina, Czinkóczki 
Nóra, Németh Balázs, Oszoli Boglárka, Pintér Bence és Tuza Péter.A 
ballagók nevében elköszönõ diák megköszöntetanáraiknak, szüleiknek az 
értük végzett munkát, majd egy évfolyamtársa versével köszönt el. 
Mindannyian kívánjuk az elballagott tanulóinknak, hogy a választott 
iskoláikban képességeiknek megfelelõen tanuljanak és állják meg a 
helyüket. A ballagási beszéd futballból vett példái nyomán kívánjuk, hogy 
az életük nagy mérkõzését több góllal nyerjék meg!

2011.06.12.  A horgászok nem voltak pácban...

…ellenkezõleg, rendkívül jól sikerült a  horgászverseny, a Göböly-völgyi 
tavaknál. 
Rekordszámúnak tekinthetõ, 39 csapat (78 fõ) vett részt a versenyen, az 
igen meleg nyári napon. Szinte valamennyi csapat szurkolótáborral 
érkezett, így jelentõs számú közönsége is volt a versenynek. A kellemes 
napon, nagyon szép környezetben  több, mint 81 kg törpeharcsát fogtak ki 
a tóból, így megszabadítva  jelentõs mennyiségû ragadozótól. A 
legnagyobb súlyú törpeharcsát ( 20 dkg) a legfiatalabb  horgász Gyüre 
Gergõ fogta ki. A legtöbb harcsát Fehér Gábor  csapata fogta ki, második 
Illés Szilárd csapata, harmadik Dancsi Gyula  csapata lett. 
Gratulálunk a szép eredményhez, s a rendezvény sikerét látva, bíztatjuk a 
szervezõket a folytatásra.

KA
 2011. július

2011.06.05. Pedagógusok köszöntése

Június elsõ vasárnapja a pedagógusoké, ezen a napon Csákvár 
Nagyközség Önkormányzata  i s  köszöntöt te  a  te lepülés  
pedagógusait.Szinte valamennyi meghívott részt vett az eseményen. Az 
iskola és az óvoda pedagógusai mellett ott voltak a hitoktatók és a zene- és 
mûvészetoktatás képviselõi is. 
Katonáné dr. Venguszt  Beatrix polgármester köszöntõjében saját iskolai 
emlékeit elevenítette fel, majd ezután Giesz János egykori polgármester és 
pedagógus meleg szavakkal emlékezett meg az eseményrõl, közös 
élményekrõl. A zeneiskola tanulói mûsorukkal tették ünnepélyesebbé a 
délutánt. 
A terített asztalok mellett kötetlen beszélgetéssel folytatódott a délután.

2011.06.07. Fotós gyõzelem

Második alkalommal rendezte meg Veszprémben a Pannon Egyetem 
Fényképész Köre a Veszprémi Fotós Viadalt. A rendezvény célja, hogy 
összehozza a fényképészet szerelmeseit, és összekovácsolja õket.
A versenyen 10  helyszínen, 10 képet kellett elkészíteni s leadni. 

Nehézséget jelentett a versenyzõk 
számára, hogy a következõ címeket 
csak az aktuális helyszínen a képek 
leadása után tudhatták meg, és az 
e lkészül t  képeken semmilyen 
utómunkát nem lehetett végezni.
 Bokor Béla  tavaly vett részt elõször a 
Viadalon, egybõl  elsõ helyezett lett s 
ezáltal megnyerte a vándorkupát.  Idén  
Béla második alkalommal vett részt, s 
szerezte meg újra az elsõ helyet, így 
ismételten hazahozhatta  a vándor-
kupát.
Bár az idei évben a negyvenkét induló 
többszöröse a tavalyi versenyzõknek,

Bokor Bélának nemcsak megnyerni, de megvédeni is sikerült korábban 
kivívott eredményét. Gratulálunk és további  szép sikereket kívánunk.



2011.06.15. Évzáró

Június 15-én délután az elsõ osztályosok vidám mûsorával kezdõdött a 
2010/2011-es tanév évzárója. Igazgató néni beszédébõl megtudtuk, hogy 
tanulóink közül ketten osztályt kell hogy ismételjenek, ketten pedig szülõi 
kérésre ismételnek, négyen nyáron felkészülhetnek a pótvizsgára, 
ötvenegyen nagyon szépen teljesítettek, kitûnõ eredménnyel végeztek. 
Balatonakaliban ingyenes jutalomtáborozást kaptak az országos madarak 
és fák napi versenyen elsõ helyezést elért csapat tanulói: Némedi Rita, 
Tamás Anna és Czompó Norbert.
Tantestületünkbõl fõtanácsosi címet kaptak munkájuk elismeréséül 
négyen: Boros Jenõné, Jankyné Kõvári Csilla, Némediné Varga Judit és S. 
Molnár Gyuláné. Az ünnepség zárásaként Edit néni mindenkinek jó 
pihenést kívánt a nyári szünetre, s kérte, hogy vigyázzunk magunkra.

2011.06.16-19. Csákvár, Pyrbaum, Kászon

Testvérvárosi hármas találkozó helyszíne volt Csákvár június 16-tól 19-ig 
a képviselõ-testület Európai Uniós nyertes pályázata révén. A vendégeket  
17-én hivatalos fogadás keretében látta vendégül a polgármester asszony a 
házasságkötõ-teremben, ahol  a polgármesteri köszöntõ után Herczog Edit 
EU parlamenti képviselõnk és a delegációk vezetõi is felszólaltak. A 
fogadás után sajtótájékoztatót tartottak.
Gyárlátogatás, vidám hangulatú pinceparti, vetélkedõ és pusztabuszozás 
színesítette a programot. Vendégeink a Fazekasnapra is ellátogattak. 
Kiemelkedõ élmény volt a pyrbaum-i St Georg's Kirchenchor fellépése az 
Evangélikus templomban. Az 1988 óta Pyrbaummal fennálló kapcsolat 
tiszteletére a Vértes Múzeumban az elmúlt évek eseményeirõl 
emlékkiállítás nyílt. A találkozó eredményeként szorosabbá vált 
kapcsolatunk mindkét testvértelepüléssel, a delegációk vezetõi úgy látják, 
hogy a települések hármas találkozójának megtartására  késõbbiekben 
bármely város helyet biztosíthat.

2011.05.18. Fazekasnap együtt a Múzeumok éjszakájával

Idén június  18-án együtt került megrendezésre a Csákvár fazekas-
hagyományának ápolására hivatott Fazekasnap és a vidéki Múzeumok 
éjszakája rendezvény. A képviselõ-testület erre az eseményre biztosított 
kerete és két  pályázaton nyert összeg,  lehetõvé tette az esemény rádióbeli 
reklámozását. Emiatt is a tavalyinál lényegesen több, más településekrõl 
érkezõ látogató volt, mely a kézmûves-foglalkozások sikerében és a Vértes 
Múzeumot látogatók tetemes számában mutatkozott meg. A 
kirakodóvásárba a szebbnél szebb kézmûves portékák, a büfébe a lángos és 
a babgulyás illata csábította a nézelõdõket. A színpadon színvonalas 
fellépések szórakoztatták az érdeklõdõket.
Az idõjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt. A szervezõk remélik, hogy a 
jövõre is legalább ilyen színvonalon lesz lehetõség a Fazekasnap 
megrendezésére.

Hírmondó  KRÓNIKA  2011. július

EGYHÁZI ESEMÉNYEK

Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:

Hétfõ 15.00 – 17.00
Kedd Szerda Péntek  9.00 – 11.00

Plébánia telefonszáma: 354 – 369
A Prohászka közösségi házban csütörtökönként 17.00-18.30 karitászos 
ruhaosztás van. Ebben az idõpontban adományokat is szeretettel elfogadnak.
Elsõpéntekenként az atya a beteg híveket szeretettel meglátogatja.  Vasárnap 
délelõttönként a világi áldoztatók szívesen elmennek áldoztatni a kórházba és a 
beteg vagy idõs hívekhez a faluban. Akik kérik, jelezzék a fenti telefonszámon.

Református Egyház
Június 12-13-án, a pünkösdi ünnepi legátus Nagy Gergely sárospataki 
teológiai hallgató volt.
Pünkösd ünnepén konfirmációi fogadalmat tettek: Boncz Martin, 
Hajnáczki Péter, Máté Sándor – Gyökeres Bettina, Horváth Mária, 
Imrefi Mónika, Oszoli Boglárka, Vargha Petra, Veigl Viktória.
A Kálvin Galériában megtekinthetõ Tavaszi Noémi: Bibliai történetek 
c. kiállítása.
A Lorántffy Református Óvoda és Bölcsõde kibõvítette eddigi 
kapcsolatait, a budapesti Bethesda Gyermekkórházzal.
A július 11-17-ig tartó balatonfûzfõi táborba még lehet jelentkezni, a 
Lelkészi Hivatalban. Részvételi díj: 14.000,- Ft/fõ/hét.
Megfelelõ jelentkezõ esetén, a debreceni Virágkarneválra csoportot 
szervezünk. Elhelyezés: az õsi református Kollégiumban.
A nyári szünetben is, péntek esténként negyed 6 órakor áhítatot 
tartunk, a Kálvin otthonban.

Evangélikus Egyház

11-15.        Csákvár - Kis Zengõ tábor csákvári ifjú zeneszeretõk számára
15. 18.00   Táborzáró koncert az evangélikus templomban
17-23.       Csákvár - Nagy Zengõ tábor - Egyházmegyei zenei tábor
23  15.00   Táborzáró zenés áhitat az evangélikus templomban
31-Aug. 6. Nagyveleg -Egyházmegyei Ifjúsági tábor „Nagytábor”
Aug. 7-14. Pyrbaumi-csákvári közös ifjúsági tábor Balatongyörökön

A táborokról információt kérhetnek Mészáros Tamás felügyelõtõl vagy 
Szebik Károly lelkésztõl.

JÚLIUS

Eseménynaptár 2011.07.06. – 07.02.

JÚLIUS
07. 17:00    Csákvári pénzügyi-szabadegyetem a Házasságkötõ teremben
                    Az új Széchenyi terv (vállalkozóknak) címû elõadása
22-24.         Mészi-Stock “Mini Sziget Fesztivál”  Vaskapuvölgy
                             

Csákvár-Gánt Tv
JÚNIUS HAVI MÛSORA

Július 7. cs. ;
                                  
Július 11. cs. Pyrbaum, Kászon, Csákvár testvérvárosi
                                  találkozó; 

                 St. Georg Chor koncert
Július 14. cs. Fazekasnap
Július 18. h.
Július 21. cs.  (ism.);
                                 
Július 25. h.

Július 28. cs. Általános iskolai ballagás és évzáró
Augusztus 1. h.  (ism.)

Augusztus 4. cs.
Rendészeti nap a Mese-Vár Óvodában;

     

Hõsök napja
400 tanulói laptop (ism.)

Csákvári Híradó
Tanár-diák hangverseny
Köves János 100 éves (ism.)
Pyrbaum, Kászon, Csákvár testvérvárosi

                                  találkozó (ism.); 
                 St. Georg Chor koncert (ism.)

Fazekasnap
                 Csákvári Híradó (ism.)

Pedagógusnap;
                 
                 Trianoni megemlékezés



ÖNKORMÁNYZATI IRODA: 
Nagyné John Ágnes irodavezetõ 
22/582-312 nagyne@csakvar.hu 

pályázat figyelés, közremûködés pályázatok elkészítésében és 
lebonyolításában 

Önkormányzati intézmények alapító okirata
Képviselõ-testület munkájával kapcsolatos elõkészítõ és 

végrehajtó feladatok 

Csuta Tiborné
22/582-316 csutane@csakvar.hu 

Csákvár Képviselõ-testületi és bizottsági ülések 
jegyzõkönyvezése 

Majorné Burghardt Angéla
22/582-310 titkarsag@csakvar.hu

 
titkársági feladatok 
Bodmér Képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvezése 

Veigl Józsefné
22/582-313 veiglne@csakvar.hu

munkaügy 
személyzeti ügyek 

Szmolkáné Bene Ibolya
22/582-021 rendezvenycsakvar@gmail.com

rendezvényszervezés 

HATÓSÁGI IRODA: 
Vakánné Petrovics Ildikó irodavezetõ
22/582-307 hatosagiirodavezeto@csakvar.hu

gyámügyi feladatok 
szabálysértési ügyek 
közmunkaprogram 
birtokvitás ügyek 

Bagoly Lajosné ügyfélirányító
22/582-318 bagolyne@csakvar.hu

védendõ fogyasztók ügyei
súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
AVE Zrt. szemeteszsák árusítása 
szociális otthoni beutalások 
nyári gyermekétkeztetés 
idõskorúak járadéka 

Dornyiné Szekeres Erika
22/582-309 dornyine@csakvar.hu

üzletek mûködésével kapcsolatos ügyek 
földhaszonbérleti ügyek 
állattartási ügyek 
fakivágási engedélyek 
aktív korúak ellátása 
átmeneti segély 

Krafcsikné Voltner Andrea
22/582-308 krafcsikne@csakvar.hu

közgyógyellátási ügyek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
rendszeres nevelési segély 
ápolási díj 
lakásfenntartási támogatás 
egészségügyi ellátásra való jogosultság

iktatás, irattár rendezése 

 

HATÓSÁGI IRODA: 

Petõ Tamás
22/582-314 peto@csakvar.hu

építéshatósági ügyek 
útügyi igazgatási feladatok

Kun Lajosné
22/582-300 kunne@csakvar.hu

építményadó 
iparûzési adó 
idegenforgalmi adó 
adóvégrehajtás 
adó-és értékbizonyítványok 

Némethné Nagy Tímea
22/582-304 nemethne@csakvar.hu 

idegen hátralékok behajtása 
adóvégrehajtás 
gépjármûadó 

Tóth Istvánné
22/582-306
anyakonyvvezeto@csakvar.hu

anyakönyvi ügyek, 
népességnyilvántartás
hagyatéki ügyek 
temetési segély 
köztemetés 

PÉNZÜGYI IRODA: 
Trimmel Anna irodavezetõ
22/582-301 trimmel@csakvar.hu 

költségvetéssel kapcsolatos feladatok 
normatíva igénylések 

Farkas-Bozsik Annamária
22/582-317 penzugy@csakvar.hu

pénztár 
számlázási feladatok 

Reményiné Bors Rita
22/582-311 penzugy@csakvar.hu 

Mese-Vár Óvoda pénzügyi feladata 
Gróf Esterházy Móric Általános Iskola pénzügyi feladatai 

Klupács Istvánné
22/582-317 penzugy@csakvar.hu

Floriana Könyvtár pénzügyi feladatai 
fõkönyvi könyvelés 

Szakál Ildikó
22/582-317 penzugy@csakvar.hu

Bodmér költségvetésével kapcsolatos feladatok 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatai 
Gondozási központ és Idõsek Otthona pénzügyi feladatai 

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI IRODA: 
Szendrei Györgyi irodavezetõ
22/582-305 szendrei@csakvar.hu

település fenntartási, karbantartói feladatok felügyelete 
közcélú foglalkoztatás koordinálása

Kucsorka Gyöngyi
22/582-314 kucsorka@csakvar.hu

építéshatósági ügyek 
 

CSÁKVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
MUNKAKÖRI FELOSZTÁS

POLGÁRMESTER: 
Katonáné dr. Venguszt Beatrix 
22/582-302 polgarmester@csakvar.hu

JEGYZÕ: 
Tóth Jánosné
22/582-303 jegyzo@csakvar.hu



AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK
Csákvár, Szabadság tér 2011.04.01-tõl

      H O V Á                                                                                                                M I K O R

Adony, kh.                          9:09  9:09
Agárd, gyógyfürdõ              9:09
Bakonybél, üdülõ bej. u.    7:58 16:08 17:38
Balatonfüred, aut. áll.        6:49
Bicske, MMG                      X 4:43 M 6:13 M 12:48 M 15:28 M 19:23
Bicske, Mûszaki Áruház     X 4:43 5:58 M 6:13 X 6:32 X 7:17 7:43 8:33 9:08 M 10:08 10:18 12:08 Z 12:18 M 12:48+14:03 M 14:13
 M 15:08 15:28 16:43 17:08 17:21 17:53 19:23
Bicske, vá.                           X 4:43 M 6:13 7:43 10:18 Z 12:18 M 14:13 15:28 16:43 19:23
Budapest, Népliget             5:58 X 6:32 X 7:17 9:08 M 10:08 12:08 + 14:03 M 15:08 17:08 17:53
Dunaföldvár, aut. áll.          9:09
Dunaújváros, aut.áll.           9:09 12:09 16:54
Dunaújváros, Dózsa Mozi  9:09  9:09
Esztergom, aut. áll.             8:33 17:21
Gánt, kh.                             4:25 X 5:35 6:35 8:35 10:35 12:25 p 13:35 14:30 M 15:35 16:35 18:35 20:25
Kecskemét, aut. áll.             9:09
Komárom, aut. áll.              8:13
Lovasberény, sz. ib.            9:09  9:09
Mór, aut. áll.                        8:47 M 12:47 14:47 M 18:47 19:47
Nadap, tûzoltószertár          9:09  9:09
Oroszlány, Éden presszó    18:53  19:17
Pápa, aut. áll.                      7:58 16:08
Perkáta, kh.                        12:09 16:54
Pusztaszabolcs, vá.             9:09  9:09
Seregélyes, posta                12:09 16:54
Solt, Aranykulcs tér             9:09
Söréd, sz. bolt                     7:58 8:47 M 12:47 14:47 15:08 16:08 17:38 M 18:47 19:47
Székesfehérvár, aut. áll.     4:25 X 5:35 6:35 p 6:47 6:49 6:59 X 7:47 8:35  9:47 10:35  11:47 12:09 12:25 p 13:35  13:47 14:30 
M 15:35 15:53 16:35 16:54 M 17:47 18:35 20:25
Tata, aut. áll.                       8:13 16:16 18:53  19:17
Tatabánya, aut. áll.             8:13 9:31 16:16 18:53  19:17
Várpalota, aut. áll.              6:49 15:53
Velence, Templom köz        9:09  9:09
Veszprém, aut. áll.              6:49 15:53
Zirc, Rákóczi tér                 7:58 15:08 16:08 17:38
J E L M A G Y A R Á Z A T
+ munkaszüneti napokon
p iskolai elõadási napokon
M munkanapokon
X munkaszüneti napok kivételével naponta
Z szabad- és munkaszüneti napokon
l iskolai elõadások napja kivételével naponta

 tanév tartama alatt munkanapokon
 tanév tartama alatt szabad- és munkaszüneti napokon, valamint nyári tanszünetben naponta
 tanév tartama alatt munkaszüneti napok kivételével naponta
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TÁJÉKOZTATÓ
Víz – és csatornadíjak alakulása Csákváron és a környezõ településeken 2011. évben

(szolgáltató: Fejérvíz Zrt.)

A víziközmû-szolgáltatás díjait a szolgáltató javaslata alapján a települési önkormányzat képviselõ-testülete állapítja meg. A Fejérvíz Zrt. az adott 
településen, illetve a mûszaki ellátórendszeren jelentkezõ költségeket veszi figyelembe. A díjak a természeti és mûszaki adottságoktól, az alkalmazott 
technológiától és az ellátási sûrûségtõl függõen különböznek településenként. A megállapított díjak nem tartalmaznak nyereséget.   

Csákvár Nagyközség Önkormányzata a 2011. május 26-án megtartott nyilvános ülésén felülvizsgálta a Fejérvíz Zrt. által benyújtott, a tulajdonosokra, 
szervezeti mûködésre, szolgáltatási területre vonatkozó adatokat, a cég igazgatósági tagjai és vezetõ állású munkavállalói részére megállapított 
juttatásokat, valamint a 2010. évi üzleti évrõl szóló éves beszámolót. A rendelkezésre bocsátott adatokból megállapítást nyert, hogy a Fejérvíz Zrt. 
gazdálkodása átlátható, beszámolója megalapozott, a településünkre 2011. évre javasolt díjak reálisak.

                                                                        
Nagyné John Ágnes

önkormányzati irodavezetõ  

Bicske    Bodmér        Csákberény         Csákvár    Csókakõ         Felcsút          Gánt Pátka   VértesboglárAdatok:  
Ft/m3   25 % ÁFA-val  

Ivóvízdíj

Csatornadíj

Ivóvízdíj

Csatornadíj

Lakossági díjak

Közületi díjak
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406
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515
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291

421
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291
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