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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. de-
cemberi nyilvános ülésén végzett munkájáról

A képviselő-testület 2013. december 3-i nyilvános ülésén az alábbi ha-
tározatokat hozta:
•  A csákvári gyermekorvosi szolgáltatás indításával kapcsolatos kér-
désekben előzetes döntéseket hozott, többek között a rendelő helyiség 
használatának feltételeiről, a tervezett rendelési időről.
• Elfogadta a fogorvosi helyettesítéshez szükséges feladat-ellátási és 
rendelő helyiségbérleti szerződéseket, és aláírásukra felhatalmazta a pol-
gármestert.
• Döntött a Gánt, Csákvár, Vértesboglár és Bodmér orvosi ügyeletnek 
közös feladatellátással, a Csákvári Önkormányzati Társulás keretein belül 
működő, jogi személyiségű társulássá történő alakításáról.
• Utólagosan jóváhagyta a helyettesítő háziorvosi feladat-ellátási - és or-
vosi rendelő helyiségbérleti szerződésnek a helyettesítő háziorvosi szol-
gálat működési engedélyének megszerzése érdekében szükségessé vált, 
csekély mértékű módosítását.
• Meghallgatta és tudomásul vette a két ülés között végzett munkáról, va-
lamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 
jelentéseket.
• Megismerte és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2013. évi 
költségvetésének háromnegyed évi alakulásáról szóló tájékoztatót.
• Döntött a Raiffeisen Bank Zrt-vel 2013. december 31-ig fennálló 
hitelkeret szerződés 2014. december 31-ig történő meghosszabbításáról.
• Eredményesnek nyilvánította a települési folyékony hulladék szállítás és 
elhelyezés 2014. évi szolgáltatójának kiválasztására kiírt pályázatot, fel-
hatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére a győztesnek nyil-
vánított ajánlattevővel.
• A 2013. évi belső ellenőrzési feladatokról szóló tájékoztatót követően 
intézkedési tervet fogadott el az ellenőrzési jelentésben tett javaslatok 
alapján, egyben jóváhagyta az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési 
feladattervét.
• Áttekintette és újra szabályozta a tulajdonában lévő, nem lakás célú 
ingatlanok bérleti díját 2014. január 1-jétől.
• Határozott a tulajdonában lévő állati hulladékgyűjtő udvar 2014. január 
1-jétől esedékes fenntartási hozzájárulásairól. 
• Elfogadta a rendőrségi terepjáró üzemanyagköltség-hozzájárulásáról 
szóló megállapodásnak a következő költségvetésig történő meghosszab-
bítását.
• Megvitatta és elfogadta a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót. A Hivatal 2014. évi tervezett 
létszámával, struktúrájának kialakításával kapcsolatban úgy határozott, 
hogy a Hivatal létszámát a 2014. évi költségvetési törvény alapján a költ-
ségvetés által finanszírozott négy munkakörrel bővíti és felhatalmazta a 
jegyzőt, hogy a költségvetési törvény elfogadását követően 2014. január 
1-jétől ezeket a munkaköröket betöltse. 
• Megismerte az adóhatóság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót, 
melyet az adóhatóságon dolgozó ügyintézők munkáját megköszönve el-
fogadott.
• Elfogadta a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők hivatásetikai kódexét.
• Megindította a nyílt közbeszerzési eljárást Csákvár Város Önkormány-
zatának szervezetfejlesztésre elnyert pályázat megvalósítása tárgyában. 
Felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
• Jóváhagyta tervezési szerződés megkötését az orvosi rendelő kialakítási 
lehetőségének vizsgálatára a Szent István utcai, önkormányzati tulajdonú, 
ún. Pásztorház épületében, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a Fejér Megyei Kormányhivataltól kérjen információt a csákvári egészség-
ügyi ellátás biztosításához szükséges önkormányzati tulajdonú orvosi 
rendelő megvásárlása illetve kialakítása céljára a Kormány engedélyével 
történő hitel felvételi lehetőségéről, feltételeiről.
• Áttekintette és elfogadta a 2014. évi várható pályázati lehetőségekről 
szóló tájékoztatót.
• Megismerte és elfogadta a 2014. évi rendezvények rövid for-
gatókönyvét, becsült költségeit, és az eseménynaptár-tervezetet tar-
talmazó előterjesztést. Felkérte a polgármestert, hogy az esetleges 
időpont ütközések elkerülése érdekében egyeztessen a környező települ-
ésekkel.

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Hírmondó
• Felkérte a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készít-
sen elő orvosi rendelő helyiségbérleti szerződést a RESUME Kft.-vel, és 
meghatározta annak lényegesebb szempontjait.
• Megvitatta az önkormányzati tulajdonú utak állapotáról készült 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a tavaszi útfelmérés keretében 
vizsgálja meg a Szent István utca és a Szilárd Gyula utca kereszteződésének 
forgalmi rend változását. Elrendelte a Bokréta utcai padka feltöltése, va-
lamint a Haraszt és a Dobogó utcák kátyúmentesítése érdekében szüksé-
ges intézkedések költségvonzatának vizsgálatát.
• Gépjármű vásárlásáról szóló előterjesztés alapján úgy határozott, hogy 
megnyíló lehetőség esetén pályázatot nyújt be egy megközelítőleg 5 mil-
lió forint értékű terepjáró gépjárműre, a külterület bejárások teljesítése 
érdekében.
• Meghatározott kikötésekkel hozzájárult, hogy a Duna-Vértes Köze Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a Csákvár 
belterület 738-hrsz-ú ingatlanon a Társulás által megvalósuló hulladékud-
var területén 3878 m2 nagyságú területre a Társulás tulajdonába kerülő, 
az ingatlan nyilvántartásban önálló épületként bejegyzendő építmények 
javára - ellenérték fejében - földhasználati jogot alapítson.
• Megtárgyalta és jóváhagyta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormány-
zati Társulás Társulási Megállapodásának 18. számú módosítására vonat-
kozó javaslatot.
• Megismerte a jegyző 2013. évi teljesítményértékelésére vonatkozó 
polgármesteri beszámolót, és egyetértett a jegyző munkájának kiváló 
minősítésével, továbbá anyagi elismerésével.
• A „Csákvár megjelenítése a Facebookon” című előterjesztést megis-
merve felkérte a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 
terjessze elő az önkormányzat jelképeinek alapításáról és használatának 
rendjéről szóló 19/1994. (IX. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgála-
tával egyidejűleg a „Csákvár” településnév védelmére és használatának 
szabályaira vonatkozó jogszabály-tervezetet.

A képviselő-testület 2013. december 17-i nyilvános ülésén az alábbi ha-
tározatokat hozta:
• Csákvár és Vértesboglár hulladékgazdálkodási közszolgáltatására indí-
tott ajánlattételi felhívása (közbeszerzése) tárgyában tudomásul vette, 
hogy hiánypótlás elrendelése vált szükségessé, ezért az eredményhir-
detésre 2014. januárjában kerülhet sor.
• Korábbi határozatát megváltoztatva engedélyezte, hogy a Csákvári 
Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók létszáma a Magyarország 
2014. évi költségvetéséről szóló törvényből számítható legmagasabb ál-
lamilag finanszírozott létszámot elérje.
• Meghatározta Csákvár Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése 
tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét, és jóvá-
hagyta a közbeszerzési eljárás elindítása érdekében kötendő vállalkozási 
szerződést.
• Elfogadta Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 
évi munkatervét.
• Megvitatta és elfogadta a polgármesternek az egészségügyi alapellátá-
sokkal kapcsolatos tájékozatóját. Jóváhagyta a fogorvosi helyettesítéshez 
szükséges helyiség biztosítása érdekében kötendő megállapodást, a 
rendelő bérleti díjának Vértesboglárral történő megosztásával kapcsolat-
ban az összevont háziorvosi ügyelet ellátásra vonatkozó OEP finanszíro-
zási szerződést, és felhatalmazta a polgármestert azok aláírására.
• Megvitatta a Móric majori lakások vízellátásáról szóló előterjesztést. 
Felkérte a jegyzőt, hogy vizsgálja meg vízközműtársulat Móric-majori lako-
sok általi létrehozásának lehetőségét, figyelje a pályázati lehetőségeket, 
és vizsgálja meg a közmű-társulat hitelfelvételi lehetőségeit, társulás jogi 
feltételeit, különös tekintettel az önkormányzat mögöttes felelősségére. 
Felkérte a jegyzőt, kérje ki a Csákvári Mezőgazdasági Rt. privatizációs 
szerződését az MNV Zrt-től annak vizsgálatára, hogy milyen kötelezettség 
terheli az Rt. tulajdonosait a lakosság vízellátása tekintetében.
• Elrendelte, hogy az önkormányzat szikla elhelyezésével gondoskodjon 
a Prinz-alléra kivezető utcák végének lezárásáról az átjárás megszünte-
tése érdekében. Amennyiben a Prinz-allé ingatlan tulajdonosok az ingat-
lanuk megközelítését kifejezetten kérik, valamint vállalják, hogy meggá-
tolják a közforgalom kialakítását, és csak saját céljukra igénybe vehető 
megközelítési lehetőséget építenek ki saját költségükön, a megnyitásra 
lehetőséget biztosít. 
• Döntött diplomamunka témalehetőség biztosításának keretében - 
100 ezer Ft díjazás mellett - a városközpont terve elkészíttetéséről. Az 
ösztöndíj pályázatot legalább három felsőoktatási intézmény, a Pécsi 
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Tudományegyetem, a Corvinus Egyetem, valamint a Budapesti Műszaki 
Egyetem megkeresésével szándékozik közzétenni. Felkérte a Telepü-
lésfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a diplomamunka pályázati kiírását 
készítse el és terjessze a következő képviselő-testületi ülés elé.
• Mint a várossá nyilvánítást előkészítő és megalapozó tanulmányok 
szerzői jogának jogosultja, elrendelte a 2007-2013. között benyújtott  
tanulmányok bekötött kiadvány formájában történő elhelyezését a Flo-
riana Könyvtár kézikönyvtári részlegében. A kiadványokban foglaltakat 
kutatási célra, a forrás megjelölésével, bármely felhasználó számára 
lehetővé tette.
• Határozott a temetkezési szolgáltatást nyújtó szerződő személyében 
bekövetkezett jogutódlás elfogadásáról, és felhatalmazza a polgármestert 
az erre vonatkozó feladat-átadási megállapodás aláírására.
• Határozatlan időre engedélyezte egy személy további foglalkoztatását a 
Floriana Könyvtárban 2014.január 1-jétől.
• Elfogadta a város biztosítási alkuszi teendőit ellátó MPK Zrt. biztosítási 
üzletkötője személyének megváltozását Felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a korábbival azonos feltételekkel, az önkormányzat számára térítés-
mentes feladatellátással az új biztosítási ügynökkel megállapodjon.
• Jóváhagyta - a csákvári rendőrőrs új, a Csákvári Közös Önkormány-
zati Hivatal belső udvarából nyíló, két helyiségből álló részében történt 
elhelyezése által felszabaduló,- 2009. óta a Római Katolikus Egyházi 
Szeretetszolgálattal kötött megállapodás alapján ingyenesen használt 
helyiség bérletére vonatkozó szerződés felmondását. Felkérte a pol-
gármestert, hogy a szerződő felet a felmondásról értesítse, és az erre 
vonatkozó közös megegyezést tartalmazó megállapodást aláírja.
• Jóváhagyta az Úttörő téri játszótér bekerülési értéke kifizetésének 
biztosítását szolgáló finanszírozási szerződést, és felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy azt a Csákvári Általános Iskola és Zeneiskola Kulturális 
és Sport Egyesü-letével aláírja.
• Döntött a régi iskola udvarán talált kút körülkerítésről azzal, hogy 
tavasszal visszatér a kút vízkivételi lehetőségeinek feltárására, bizton-
ságossá tételére.
A képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek a Floriana 
Könyvtárban, nyitvatartási időben, valamint az önkormányzat honlapján 
megtekinthetők. 
A nyilvános ülésen minden érdeklődő állampolgár részt vehet. A testület 
soron következő nyilvános ülését 2014. február 5-én tartja.

Dr. Szöllősy Tamás
igazgatási irodavezető

Bodméri Önkormányzat beszámolója
Tájékoztató Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 2013. december 11-én tartott soron következő nyilvános 
üléséről 
Napirendek:
1. Csákvári Önkormányzati Társulás beszámolója
Katonáné dr. Venguszt Beatrix, Csákvár Város polgármestere, a Csákvári 
Önkormányzat Társulás elnöke szóban egészítette ki a beszámolót. A 
széleskörű vitát követően a Csákvári Önkormányzati Társulás működéséről 
szóló beszámolót a testület elfogadta. Felkérte Csákvár Város Képviselő-
testületét, hogy a várossá nyilvánítással lehetővé vált létszámkeretével 
kapcsolatos döntését vizsgálja felül, és a társulási ügyintézőt annak ter-
hére a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal térítésmentesen biztosítsa. 
Felhívta a polgármestert, a testület döntéséről értesítse Csákvár Város 
Önkormányzatát.
A Csákvári Önkormányzati Társulás társulási tanácsának javaslata alapján 
a testület kinyilvánította csatlakozási szándékát az Újbarok, Szár, Bodmér, 
Vértesboglár, Csákvár, Csákberény, Zámoly, Gánt, Pátka településekkel 
közös értékeinek felkutatását és megóvását szolgáló Tájegységi Érték-
tárhoz.
A vita alapján a testület jóváhagyta a falugondnoki szolgálat ellátását 
szabályozó megállapodást, egyben a soron következő ülésére kimu-
tatást kért a busz menetrendjére, az átvételkori kilométer-állásra, és a 
működtetés gazdasági vonatkozásaira.
2. Gyermekorvosi praxis létrehozása, orvosi ügyeleti megállapodás kie-
gészítése
Bodméron is megnyílt a lehetősége a jelenleg vegyes praxissal működő 
rendelések külön felnőtt és külön gyermek praxissá alakításának. A tes-
tület határozata alapján Csákvárral együtt Bodmér is csatlakozni kíván dr. 
Varga László meglévő, Lovasberény és Vereb gyermekkörzetét magába 
foglaló praxisához, így a bodméri 0-14 éves korosztály számára a ren-
delés naponta Csákváron lesz elérhető, az alábbi időben. 
 hétfő:   14:30-16:00
 kedd:   09:00-11:00
 szerda    15:00-17:00
 csütörtök:   08:00-11:00
 péntek:    13:00-15:00

Heti tanácsadási idő a 0-3 éves korú gyermekek és szüleik számára: csü-
törtök: 11.30-12:30. A heti területi ellátási időtartam Bodméron a ren-
delési és tanácsadási időn felül további heti 2,5 óra lesz, ehhez az önkor-
mányzat az orvosi rendelőt térítésmentesen biztosítja. A testület állást 
foglalt a bodméri gyermekszakorvosi rendelés feltételeinek megterem-
tése mellett is.
Döntött a Képviselő-testület az összevont háziorvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó egészségpénztári finanszírozási szerződés aláírásáról és az 
orvosi ügyeletnek a Csákvári Önkormányzati Társulás keretein belüli el-
látásáról is. A képviselő-testület elrendelte, hogy meg kell vizsgálni az 
orvosi rendelő gyermekorvosi rendelésre való alkalmassá tételének felté-
teleit, hogy a gyermekorvosi rendelés is Bodméron folyhasson.

3. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés 
között végzett munkáról.

4. Rendeletek felülvizsgálata
A jogszabályok változása következtében néhány nevesített szociális tá-
mogatási forma megszűnt, és helyettük önkormányzati segély néven új 
támogatás jött létre. E változásokhoz igazította a gyermekvédelemről, 
alkotta meg a szociális célú tűzifavásárlás támogatásáról, és alkotta újjá 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeleteket a képviselő-
testület. (Megtalálhatók az önkormányzat honlapján.)

5. A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról és az 
adóhatósági munkáról szóló  beszámolókat a testület  megismerte, az ab-
ban foglaltakat elfogadta. 

6. Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megállapodásának 
18. számú módosítása
A testület jóváhagyta a  szükségessé vált módosítást. 

7. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
A jogszabály által kötelezően előírt Helyi esélyegyenlőségi programot a 
képviselő-testület pontosításokat követően elfogadta.

8. Éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása, valamint a 2014. évi 
belső ellenőrzési terv elfogadása
A 2013. január 1.-től a Csákvári Önkormányzati Társulás keretein belü-
li belső ellenőrzés tevékenységét Tóth Jánosné címzetes főjegyző 
előterjesztésében fogadta el a képviselő-testület, egyben meghatározta a 
következő évi belső ellenőrzési feladattervét, mely szerint a szociális ellá-
tások megállapításának, folyósításának ellenőrzésére kerül sor 2014-ben.

9.Aktuális ügyek
• A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft levélben igé-

nyelt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kapcsán hozzájárulást illetve 
kompenzációt. A társaság igényét a testület elutasította, mivel a törvény 
szelleme és betűje szerint a hulladéklerakási díjon felül többlet költséget 
nem lehet áthárítani sem a fogyasztóra, sem az önkormányzatokra.

• A szennyvízközmű rendszer garanciális javításának helyzetéről 
tájékozódva a képviselő-testület támogatta az ügyben per kezdemé-
nyezését Vértesacsával közösen.

•  Dr. Balázs Sándor rendőr alezredes úr, Bicske Város rendőrkapitánya 
bemutatta Káka Szilárd rendőr hadnagy urat, a Csákvári Örs új parancs-
nokát. Káka Szilárd r. hadnagy előzőleg volt járőr, bűnügyi nyomozó, és 
ügyeletes tiszt is, így megfelelő a tapasztalata a rendőri és vezetői munka 
ellátására. Rendőrkapitány úr kifejtette, elvárás az új őrsparancsnok felé, 
hogy valaki mindig legyen szolgálatban a helyi rendőrök közül. Hadnagy 
úr nyilatkozata szerint mindenképpen szeretne minél többet helyben, a 
területen dolgozni.

• A testületi ülésen Balogh István polgármester megköszönte az 
egész éves munkát. Megítélése szerint mindenki a legjobb tudása sze-
rint teljesítette a feladatokat, tízmillió forintot tudott az önkormányzat a 
településre fordítani, ami a céltudatos és takarékos gazdálkodásnak, va-
lamint a lakosság és a képviselők áldozatos - utóbbiak a tiszteletdíjukról is 
lemondó - munkájának együttes eredménye.

Dr. Szöllősy Tamás 
igazgatási irodavezető

Tájékoztató járási hivatali kirendeltség ügyfélfogadásának változásáról

A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala Csákvári Kirendelt-
sége értesíti a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Csákváron csütörtöki napokon az 
ügyfélfogadás szünetel. 

Szabó Gábor
 hivatalvezető

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 
tájékoztatói



Közérdekű felhívások, tájékoztatók

CsáKvár város KÖzpontjánaK 
megtervezésére 

pályázati munKa Kiírása
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (I. 14.) ha-
tározata Településközpont megtervezésére ötletpályázati lehetőség 
kiírásáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
Csákvár település központjának, kisvárosias jellegű, hosszabb távon, 
lépcsőzetesen megvalósítható településközpont, pályázati munka kere-
tében történő megtervezésére építészmérnök, településmérnök, tájépí-
tész mérnök hallgatók számára az alábbiak szerint:
Csákvár Város központjának megtervezésére pályázati munka kiírása 
A településközpont megtervezésével érintett terület ~ 4 ha. 

A meglévő területi struktúra: 
• autóbusz pályaudvar 
• intézményi épületek (polgármesteri hivatal, általános és 
középiskola, óvoda, templom) 
• szolgáltató épületek. (élelmiszer boltok, vendéglátó egységek, 
egyéb szolgáltatás épületei) 
• lakóépületek 
• közutak (járdák, parkolók) 
• park, zöldterületek 

A pályázatnak tartalmaznia kell a megjelölt terület megújítását bemutató 
látványtervet és/vagy makettet. 

A pályázati munka elkészítéséhez szükséges adatok (rendezési terv, 
település története, helyi értékvédelem alatt álló ingatlanok, helyi épí-
tészet bemutatása) a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető, 
illetve megismerhető. 
A téma megvalósítására jelentkezés: a jelen kiírás végén található regiszt-
rációs nyilatkozat kitöltésével a megjelenésétől számított 30 napig. 
A téma megvalósítására jelentkezőket az Önkormányzat regisztrálja, 
elérhetőségüket a témavezetőnek továbbítja. 

Konzultáció, témavezetés és egyéb, a pályázattal kapcsolatos infor-
mációk: 

Csillag Tibor (06-20-927-8720) 
Pető Tamás (22/582-310/135) 

A pályázati munka beadási határideje a pályázati kiírás megjelenését 
követő 7. hónap utolsó napja. 

A benyújtott pályázati munkákat az alábbi bíráló bizottság nyilvános ü-
lésen, a pályázati munkát elkészítők meghallgatását követően bíráló bi-
zottság bírálja a beadási határidőt követő 1 héten belül a Csákvári Közös 
Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében. A bemutatóhoz szüksé-
ges elektronikai eszközöket a Hivatal biztosítja. 

A bíráló bizottság a Településfejlesztési Bizottság tagjaiból, illetve a 
Képviselő-testület által felkért személyekből álló testület. 

Bírálat fő szempontjai: 
• a pályamunka legyen innovatív 
• helyi építészeti hagyományokat figyelembe vegye 
• költséghatékony, energiatakarékos megoldások javaslata előny. 

A bíráló bizottság által legjobbnak ítélt pályázatot az Önkormányzat 
100.000,- Ft díjazással jutalmazza. A javaslat megosztott díjazásra is 
vonatkozhat. 
A szerzői jogokkal a Város rendelkezik, az elkészült anyag az önkormány-
zat által díjmentesen felhasználható. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Regisztrációs nyilatkozat 
Alulírott:____________________________________________________
lakcím:_____________________________________________________, 
telefonszám:_____________________________, 
e-mail cím:______________________________ 
a __________________________________________  egyetem, főiskola
________________________________________________________kar
____________________szakának______________évfolyamon tanuló 
hallgatója ezúton jelentkezem a Csákvár Város Önkormányzata telepü-
lésközpontjának megtervezésére vonatkozó pályázati munka megvalósí-
tására. 
Dátum:_______________________________

Aláírás _______________________________
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utazási igényfelmérés
KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKKEL

Utazási igényfelmérés Csákvár-Oroszlány, illetve Csákvár-Tatabánya, 
Csákvár-Mór, Csákvár-Bicske viszonylatában.
Az Alba Volán és Vértes Volán vezérigazgatója, Németh Tamás válaszolt 
menetrend módosítás iránti önkormányzati kezdeményezésükre.
Értesített arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérésünk alapján 
engedélyezte, hogy a Csákvár-Bicske között közlekedő azon autóbuszjára-
tok egy része, melyek eddig a Műszaki Áruházig közlekedtek, tovább 
közlekedve a gimnázium előtti új buszmegállót érintve (amelytől az 
Egészségközpont könnyebben megközelíthető) a TESCO parkolóig, mint 
végállomásig közlekedjenek.
Másrészt kéri, hogy amennyiben ismereteinek vannak valós utazási 
igényekről Oroszlány, illetve Tatabánya, Mór, Bicske irányában, jelöljük 
meg az úti célt és az ingázók várható létszámát, valamint azt, hogy melyik 
napszakban, esetlegesen hány órára kell a rendszeres utazás keretében 
az utazóknak az úti célhoz érniük.
Kérem mindazokat, akik Oroszlány, illetve Tatabánya, Mór, Bicske irányá-
ba jelenleg is közlekednek, illetve a későbbiekben (pl. iskolai jelentkezést 
fontolva) közlekedni szándékoznak, hogy szíveskedjenek igényüket az 
alábbi táblázat kitöltésével a titkarsag@csakvar.hu címre jelezni:
Kitöltési példa, ha pl. valaki iskolába jár:
Név: Inga Anna
Telefonszám: +36-10-000-000
E-mail cím: ingaanna@ingaanna.hu
Úti cél: Tatabánya
Bejárás oka: XY Középiskola nappali tagozatra járok
Utazás rendszeressége: tanítási napokon
Elvárt érkezési idő az úti célhoz: 08:00
Megfelelő visszaindulási idő Csákvár felé: 14:00
Amennyiben valaki több műszakba jár, kérem, valamennyi műszakra tölt-
se ki.
Vezérigazgató úr válaszát, illetve a bicskei autóbuszmegállók igénybevé-
telének intézését ezúton is köszönöm.
Várom Tatabánya, illetve Oroszlány, Mór, Bicske felé rendszeresen utazók 
szíves visszajelzését legkésőbb 2014. február 28-ig a titkarsag@csakvar.
hu címre, vagy a 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. címre levélben.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

folyéKony HulladéK 
elszállításáról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a települési folyékony hulladék (szippan-
tott szennyvíz)

elszállítására Pataki Lajos Csákberény Petőfi u. 32. sz. alatti vállalkozóval 
kötött szerződést a képviselő-testület.

A szolgáltatás ára  3.382,- Ft/m3 , mely összeg tartalmazza a szippantott 
szennyvíz elszállítását és a csákvári szennyvíztisztító telepen történő el-
helyezését. 

Pataki Lajos telefonos elérhetősége: 22/424-162, 06-70-299 4777 

új vállalKozás indulásáról
Új kertészeti áruda nyílik a benzinkút mellett Csákváron. Az építtető Plant 
Orient Kft. két főállású és további két részmunkaidős munkatársat fog-
lalkoztat majd. Az áruda várhatóan 2014.március 8-án nyit.
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fejér megyei KormányHivatal
JáRáSi NÉPEgÉSZSÉgÜgYi iNTÉZETE

Tájékoztatás influenza megbetegedésekkel 
és védőoltással kapcsolatosan

Tájékoztatom Önöket, hogy az influenza figyelőszolgálat adatai szerint 
Fejér Megyében a 2. héten az előző heti adatokhoz képest csaknem 
kétszeresére emelkedett az ifluenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz for-
duló betegek száma.
Az országos adatok is az influenzaszerű megbetegedések számának 
emelkedését mutatják.
A rendelkezésre álló információk szerint Nyugat-Európa több országában 
már elkezdődött az influenza járvány.
Az influenza elleni széleskörű védekezés érdekében fontos, hogy minél 
nagyobb számú oltásra kerüljön sor az ügyfelekkel foglalkozó, közfelada-
tokat ellátó dolgozók és minden más közösség tagjai között.
Mivel az influenza elleni védőoltás beadását követően 10-14 nap múl-
va a szervezetben már megfelelő mennyiségű ellenanyag alakul ki, 
az elkövetkező napokban még érdemes az influenza elleni védőoltás 
beadását kérni.
Intézetünk területén valamennyi háziorvos és foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltató rendelkezik influenza elleni oltóanyaggal.
A fentiekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatás olvasható az alábbi honl-
apon:
http://www.kormanyhivatal.hu/fejer/hirek/emelkedett-az-influenzasze-
ru-megbetegedesek-szama

Dr. Varga  Erika
járási tisztifőorvos

fejér megyei KormányHivatal
BiCsKei járási Hivatala

HiVATALVEZETŐ
Tájékoztatom a Bicskei járás településeinek Tisztelt Lakosait,  hogy a 
tavaly márciusban bekövetkezett hóhelyzet, valamint a júniusi árvíz a 
korábbiaktól hatékonyabb megoldás kidolgozását tették szükségessé a 
lakosság azonnali, naprakész, ugyanakkor célzott tájékoztatására. Ennek 
érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Rádiós 
Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel és a Microsoft 
Magyarország Kft-vel kifejlesztett egy mobil eszközökre optimalizált új 
alkalmazást, amely a közönségszavazatok alapján a veszélyes értesítési 
szolgáltatás – VÉSZ elnevezést kapta.
A VÉSZ segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozód-
hatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek,  figyelt út-
vonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott 
figyelmeztető és riasztási jelzésekről.
Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Ma-
gyarország mely területéről kér azonnali értesítést mobil eszközére. 
Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy megyét, a na-
gyobb hazai tavak környékét, vagy akár az egész országot is. A VÉSZ képes 
arra is, hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a 
felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott terü-
letre érvényes értesítéseket az okos készülékre. A szolgáltatás háromfo-
kozatú értesítést tud küldeni, a felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja, 
hogy csak a riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy pedig mindenről, 
így a tájékoztatókról is kér-e értesítést.
Az ingyenesen letölthető alkalmazás az Android, az iOS és a Windows 
Phone operációs rendszerekre egyaránt elérhető, teljesen díjmentesen. 
További információk találhatóak a
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag-ve-
szelyhelyzeti-tajekoztato-rendszer  honlapon.

Tisztelettel:
      Szabó Gábor
     hivatalvezető

JAVASoLT fELKÉSZÜLÉS 
a téli KÖzleKedésre

Kedves Csákváriak!
Engedjék meg, hogy a téli közlekedéssel kapcsolatban néhány kéréssel, 
javaslattal forduljak Önökhöz, tekintettel a tavaly márciusi időjárás során 
tapasztaltakra.

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉS 
Kérem, hogy rendszeresen nézzék az időjárás-jelentést. 
Kisgyermekkel, idős emberrel csak nagyon szükséges esetben induljanak 
útnak rossz, vagy várhatóan rossz időjárási viszonyok esetén. 
Egyirányú közlekedési lehetőséget biztosító utakra (pl. autópálya, autóút) 
vészjelzés esetén semmiként se hajtsanak fel! 
A téli időjárási viszonyoknak megfelelően öltözködve induljanak útnak. 
(2012. telén pl. mentettünk egy elakadt autóst, aki rövid ujjú pólóban in-
dult útnak, kabát nélkül...) 

A gépjárműben a szükséges minimum felszerelés (pl. elakadásjelző három-
szög, láthatósági mellény) mellett mindenképpen legyen lapát, seprű, ta-
karó, hólánc, lámpa. Fontos a téli gumi használata a balesetmegelőzés 
érdekében. 
Ajánlott étel és ital bekészítése a csomagtartóba (pl. egy üveg ásványvíz 
és egy csomag keksz) elakadás esetére. 
Ha van autós mobiltelefon töltő, mindenképpen tartsák a járműben. 
Lehetőleg tele tankkal induljanak útnak. 
Ha valaki rendszeresen szed gyógyszert, egy napi adagot érdemes a 
táskájában tartani. 

Talán furcsa kérésnek tűnik, de nézzenek utána, hogy pontosan hol van a 
vonószem az autón elhelyezve, illetve megfelelő, ép állapotú-e (ez tavaly 
márciusban több esetben gondot jelentett a mentésnél.) 

TÖMEGKÖZLEKEDÉS 
A helyközi tömegközlekedéssel utazóknak javasoljuk, hogy keksz vagy 
szendvics, és legalább egy kis üveg víz, és esetlegesen a rendszeresen sze-
dett gyógyszerekből egy napi adag mindenképpen legyen a táskájukban. 
(A tavaly márciusi hófúvásban Csákberény és a zámolyi elágazás között 
elakadt autóbusz 18 órát vesztegelt, mire tovább tudott indulni.) 

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 
Havas út esetén igyekszem tájékoztatást adni mindenkinek a 
Csákvár környéki közlekedési lehetőségekről, az utak állapotáról és a 
tömegközlekedésről egyaránt.  Katasztrófahelyzet esetén folyamatosan 
tartom a kapcsolatot a védelmi bizottsággal, a katasztrófavédelemmel, 
a közútkezelővel,  a Volánnal , a rendőrséggel, a helyi polgárőrökkel 
és tűzoltókkal, valamint a Csákvár környéki mentésben önkéntesen 
közreműködőkkel. 
Lehetséges információforrások: 
Interneten a leggyorsabban a Facebook-on tudok információkat megosz-
tani. Érdemes ismerősnek bejelölni Csákvár Város Önkormányzata ol-
dalát. (Tájékoztatásul: a Csákvár Városunk egy magánkezdeményezésű 
oldal. Az önkormányzati profil neve: Csákvár Város Önkormányzata.) 
Telefonszámom: 06-20-291-5632, ez a www.csakvar.hu nyitóoldalán is 
megtalálható. 

Rádiónál hófúvás esetén hallgassák a Fehérvár Rádiót, mivel a segít-
ségükre eddig is mindig számíthattunk a bajban, illetve a Class FM-et, 
amennyiben olyan körzetben járnak, ahol nem tudják a Fehérvár Rádiót 
fogni (ők is bemondták a csákvári aktualitásokat, amikor kértem). 
Bármilyen történést észlelnek a havas utakon, kérem, legalább egy sms-
ben jelezzék, hogy mielőbb intézkedhessünk. Pozitív történések visszajel-
zéseit is várom (pl. beért egy busz Csákvárra, vagy véget ért egy mentés 
stb.), mert sok hozzátartozó könnyebbülhet meg, ha egy-egy ilyen infor-
mációt megtud. 

Nem tudhatjuk, hogy meddig kell várnunk az első hófúvásos téli 
időjárásra, de kérem, hogy legyünk rá felkészülve.

Köszönettel Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester

gólyaHír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

november 3-án Tóth Bonca Bálint a Kossuth utcába,
november 11-én Palkó Réka a Disznóhegy dülőbe,
december 1-jén Blazsek Emília Mirella a Gánti 
utcába,
december 13-án Matern Erik Bernát a Gyümölcs 
utcába,
december 14-én Füzes Amanda a Luther utcába.

IsteN hozta a kIs jövevéNyeket CsákvároN!

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

fEBRUáRi oRVoSi ÜgYELET
Csákvár és vonzáskörzete hétvégi és hétközi orvosi ügyelet
6., 12., 14., 15., 16., 19., 27.   dr. Gerstner Péter
3., 13., 20., 24., 28., márc. 1., 2.   dr. Kovács László
4., 7., 8., 9., 11., 18., 21., 22., 23., 25., 26.  dr. Nagy István
1., 2., 5., 10., 17.                   dr. Zsigmond László
Ügyelet telefonszáma: 22-354-269
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szavazóKÖrÖK

Tisztelt Csákváriak!
Az Országgyűlési képviselők választása 2014. április 6. napján lesz. 
A csákvári szavazókörök az alábbiak szerint alakulnak:

1. számú szavazókör
Helye: Mese-Vár Óvoda Ady Endre u. 2.
Ide tartozó utcák: 

2. számú szavazókör
Helye: Óvoda, Szabadság tér 13.
Ide tartozó utcák: 

Berényi utca
Damjanich utca 2-től 24-ig (páros házszámok)
Jókai utca
Kisdobos utca
Kiss Ernő utca
Klapka György utca
Kossuth utca 26-tól 56- ig (páros házszámok)
Mikes utca
Rákóczi utca
Szabadság tér
Széchenyi utca 33-tól 85-ig (páratlan házszámok)
Széchenyi utca 38-tól 80-ig (páros házszámok)

3. számú szavazókör
Helye: Erdészeti iroda, Tompa utca 3.
Ide tartozó utcák:

4. számú szavazókör
Helye: Esterházy Általános Iskola (régi) Szent István utca 3.
Ide tartozó utcák: 

5. számú szavazókör
Helye: Református Óvoda, Szent István utca 2.
Ide tartozó utcák: 

eseménynaptár 2014.02.01. – 02.28.

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
FEBRUÁR
Katolikus  Egyház
Plébánia hivatali órái:
	 Hétfő		 	 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 ruha-osztás van. Ebben az időpontban 
adományokat is szeretettel elfogadnak. 

Református  Egyház
20. 18:00 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)

 „Döntsünk a jövőnkről: Mégse engedj Uram félúton 
megállni!” című országjáró kerekasztal-beszélgetését Csákváron 
tartja, a Publo Panzió nagy rendezvénytermében. 

17.30 órától sajtótájékoztató a helyszínen. 
A kerekasztal-beszélgetés programjára a Református Egyházközség 
szervezésében kerül sor. 
22.  IV. református bál ● Publo Panzió nagy rendezvényterme 

Jegyek igényelhetők 3.500,- Ft-os áron,
az alábbi telefonszámon: 06-30-239-4680. 
Tombolatárgyak felajánlását elfogadjuk, melyet a Loránt-
ffy Óvodában, illetve a Kálvin Otthonban lehet átadni. 

Harangjaink tartószerkezete megromlott, ennek kicserélésre fel-
tétlen	szükség	van.	Kérjük	a	jó	szándékú	segítőket,	adományaik-
kal járuljanak hozzá az új tartószerkezet elkészítéséhez. Ez a 
szerkezet fogja tartani a Marton János által felajánlott új haran-
gunkat is, mely a II. világháborúban elvett harang helyére kerül. 
Bankszámlaszámunk: 58300103-10000049-80000022.
Vasárnaponként 10:00 Várjuk	a	konfirmandus	fiatalokat	● Református 
templom
 Megkezdtük a konfirmációi előkészítőket, kérjük a kedves szülőket, 
hogy kísérjék figyelemmel gyermekük részvételét, a felkészítés során. 
Péntekenként 14:00 Cserkész foglalkozás ● Kálvin Otthon társalgója 
A foglalkozásokon a hazafiasságra nevelő cserkész-élettel is-
merkedünk meg. Várunk minden általános iskolás korú érdeklődőt!
A Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának elérhetősége:
Csákvár, Kálvin u. 9. Tel./fax: 06-20-931-8075.

Evangélikus  Egyház
09. 11:00 Családi istentisztelet
12. 18:00	Férfikör	(szerda)
16. 11:00 Istentisztelet
23. 11:00 Istentisztelet
23. 15:00 Ünnepi megemlékezés a Nyugati (Dunántúli) Egyház-
kerület	születéséről	●  Székesfehérvár
26. 18:00 Presbiteri	gyűlés	(szerda)

február hónap igéje: Csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges épí-
tésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. (Ef 4, 29)

FEBRUÁR
5.      18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Székely Sándor: Egy macskabagoly felnevelése és visszavadítása
12.   18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Viszló Levente: Kalandozás a múltban
19.   18:00    Hosszú téli esték a Geszner házban

Klébert Antal: Parlagi sas kutatás Törökországban
Ha valakinek nehézkes a Geszner – házba való eljutás, kérem jelezze 
a következő telefonszámon: 22/354-420, utazását megszervezzük!
21.   15:00    Iskolai farsang ● Esterházy Iskola
MÁRCIUS
04.   13:00 - 18:30   Véradás ● Esterházy Iskola

Ady Endre utca
Batthyány utca
Damjanich utca 26-tól 36-ig (páros házszámok)
Damjanich utca páratlan házszámok
Fácánkert 
Haladás utca
József Attila utca
Kenderesi út
Kertész utca
Kossuth utca 29-től 85-ig (páratlan házszámok)

Kossuth utca 58
Malachegy
Parksor
Paulini Béla utca
Radnóti utca
Tolbuhin utca
Traktoros utca
Úttörő tér
Vöröskapu utca
Vörösmarty utca

Aranyhegyi út
Árpád utca
Béke utca
Benedek Elek köz
Disznóhegy dűlő
Dózsa György utca 3-tól 31-ig (páratlan házsz.)
Dózsa György utca (páros házszámos)
Kálvária köz
Kálvária utca
Kastélypark
Kossuth utca 441.
Kotlóhegy

Május 1. utca
Nimród utca
Szabadság utca
Szabolcs köz
Szabolcs utca
Tamási Áron utca
Táncsics utca
Tersztyánszky dűlő
Tersztyánszky Ödön krt.
Tompa utca
Vértes utca
Zöldhegyi dűlő

Akadémia utca
Alsó Haraszt utca
Bagóhegy dűlő
Bem utca
Dobogó utca
Dobogóhegy 
Esterházy Móric köz
Fazekas utca
Fecske utca
Fehér út
Felső-Haraszt utca

Gánti utca
Gyümölcs köz
Gyümölcs utca
Haraszt utca
Haraszt
Hegyalja köz
Mókus dűlő
Petőfi utca
Temető utca
Vajda János utca

Arany János utca
Bokréta utca
Dózsa György utca 1-től 1/C-ig
Fornapuszta
Hunyadi utca
Kálvin utca
Káposztáskert utca
Kossuth utca 1-től 27/B-ig (páros házszámok)
Kossuth utca 2-től 24-ig (páratlan házszámok)
Luther utca
Malom utca
Móricz Zsigmond utca
Nagyhegy

Ostrom utca
Sashegy dűlő
Széchényi utca 2-től 36-ig 
(páros házszámok)
Széchényi utca 3-tól 29-ig 
(páratlan házszámok)
Szent István utca
Szent Mihály tér
Szent Vince utca
Szilárd Gyula utca
Városkút tér
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apróHirdetés

Számítógépek szervizelése, kar-
bantartása. 70/548-1602

HírmondóCsákvári -Bodméri

kiadó: 
Csákvár Nagyközség és Bodmér 

Község Önkormányzata
Készült: G és G Nyomda Bt.

Székesfehérvár, Homoksor 18.
Tel./Fax: (22)338-674

E-mail: gesgnyomda@freemail.hu
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Mészárosné Ágoston Ildikó
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: február 20.

EZ
AZÖN
HIRDETÉSÉNEK

H e l y e

2014. február 11-én 18.30 órai 
kezdettel gépjárművezetői tan-

folyam indul a könyvtárban.
 Információra ajánljuk a

www.stift90.hu 
honlapot.

Jelentkezni és érdeklődni 
az 582-310/81 telefonszámon, 

vagy személyesen a könyvtárban 
lehet.

SebéSzeti
magánrendeléS

Dr. Szabó Károly
Sebész főorvos

Csákvár Egészségház
Rendelési idő: péntek 8 -10 óra

Telefonos előjegyzés:
06-30/8461387

(Bordáné Marika)

• Általános sebészeti műtétekről konzul-
táció
• Kisműtétek elvégzése helyi érzéstelení-
tésben (anyajegy, szemölcs, benőtt 
köröm, bőrkeményedés, zsírmirigy, verej-
tékmirigy, bőrtályog)
• Kiskiterjedésű visszér injekciós kezelése
•Aranyér gyűrűzése, lábszárfekély ellá-
tása

TV, iNTERNET és TELEfoN
A KáBELSAT-2000 KfT-TŐL!!!

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

TRIPLA CSOMAG (TV+INTERNET+TELEFON) KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL, KÉT ÉV HŰSÉGNYILATKOZATTAL!

BELÉPÉSi DÍJ: 0 fT
Dupla csomagok (kábeltelevízió és internet) már 3360 Ft-tól

Tripla csomagok (kábeltelevízió, internet, telefon) már 4010 Ft-tól

Az akció feltételeiről érdeklődjön a következő elérhetőségeinken:
Telefon: (22) 503-259 (9-17 óráig)
Üzletkötő	(20)	541-3711	(Mészáros	Sándorné)
Email: kabelsat@kabelsat.hu

● Villanyszerelés felelős

  műszaki Vezetése,
  e-On regisztrált szerelő.
● Villany szerelés

● mérőhely kialakítása

● teljesítmény nöVelés

  (kismegszakító csere)

tel: 06-20/937-3938

Mozogjunk együtt 
az egészségünkért!

Időpontok: 
hétfő 18:00 Zsírégető

kedd 16:30 Alakformáló
csütörtök 16:30 Zsírégető  

         18:00 Alakformáló
Helyszín: 

Publo Pantió Fitnessz terme
Érd.: Adamek Anikó 

06-20/2377139

AEROBIK

intézményi hírek - floriana Könyvtár

Könyvújdonságainkból
Amerikai istenek
Anna és a francia csók
Átölel az éjszaka
Érted mindent!
Hercegasszony voltam Teheránban
Ingókövek
Nézd ki van itt
Pi élete
Szederke a lovasbemutatón
Manók, angyalkák termésekből

Neil Gaiman: 
Stephanie Perkins:

Karen Chance:
Melissa hill:
Sara Harris:

Lőrinczy Judit: 
Timur Vermes:

Yann Martel: 
Golden:

2014-ben az alábbi folyóiratokat, napilapokat olvashatják és kölcsönözhe-
tik ki a könyvtárból:

Fejér Megyei Hírlap
Népszabadság
Élet és Irodalom
Nők Lapja
168 óra
HVG
Praktika
Otthon
BRAVO

asztalitenisz
2013. november 20. -december 20.

NB II. férfiak:
Publo Csákvár TC - Vonyarcvashegy   18:0
Gyenesdiás ASE - Publo Csákvár TC   7:11
Mosomagyaróvár TE - Publo Csákvár TC  4:14
A csapat az NB II. csoport 1. helyén áll 100 %-os teljesítménnyel, az egyko-
ri 65 válogatottsággal bíró Molnár János minden mérkőzését megnyerte 
(36 mérkőzés). A Molnár János – Geri László páros egyedüli veretlen az 
egész NB II-es mezőnyben!

Megyei I.oszt.
Publo Csákvár TC II. - Honvéd Szondi SE  12:6
Ezzel fontos megyei rangadót nyert meg a csákvári csapat, így minden 
mérkőzését megnyerve a csoport 1. helyén áll.

Egyéb versenyek:
Budapest Nemzetközi Nyílt Senior Bajnokság
Nők: 
Egyéni: 2. hely Schneiderné Máhli Ibolya
Páros: 1. hely Schneiderné Máhli Ibolya - Németh Márta (Savaria SE)
2013 összevont pontszám: 1. hely Schneiderné Máhli Ibolya
Férfiak:
egyéni: 1. hely Geri László
páros: 3. hely Geri László -  Baráth Kornél (Gödöllő SC)
2013 összevont pontszám: 5. hely Geri László
A csákvári asztalitenisz sport a 2013. évet fennállásának legkimagaslóbb 
eredményével zárta! 
GRATULÁLUNK!

intézményi hírek - Sportközpont


