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Hírmondó
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te 2015. január 27-én tartott ülést, amelyen a következő hatá-
rozatokat hozta:
• A két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette.
• Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének 
tervezetét megismerte, azzal az előterjesztett formában egyetér-
tett. 
A költségvetés további tárgyalására munkaértekezletet hívott ösz-
sze 2015. február 3-ra. A költségvetés végleges elfogadását 2015. 
február 12-i ülésére tervezi. 
• A helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó kérelmet 
megismerte. Felkérte a hivatalt a kérelmező kiértesítésére arra 
vonatkozóan, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítása az új 
törvényi szabályozások miatt már nem lehetséges. A teljes Helyi 
Építési Szabályzat újra alkotása kb. 10.000.000,- Ft költséggel jár-
na, illetve az önkormányzat a temető körüli 30 méteres védőtá-
volságról nem mondhat le. 
• Elfogadta a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 2014. évi tevé-
kenységéről, valamint a 2014. évi médiatevékenységről szóló be-
számolót, végül a  Floriana Könyvtár és Közösségi Tér Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.
• Az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 
3/2014.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ren-
delet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátotta.
• Az önkormányzat alakuló ülésén hozott határozatokat pontosí-
totta.
• Hatályon kívül helyezte a 191/2013 (VII.30.) számú testületi ha-
tározatot, és engedélyezte a Szent István u. 1. szám alatti önkor-
mányzati bérlakások kiadását. 
• A Szabadság tér 5. szám alatti orvosi rendelő visszavásárlása 
kapcsán a földhivatali nyilvántartásban szereplő „egészségügyi 
célvagyon” bejegyzés törlése mellett döntött. 
• Megismerte a Csákvár, Szabadság tér 5. szám alatti 7/A/1 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásáról szóló adás-vételi szerződést, az abban 
foglaltakkal egyetértett. 
Felhatalmazta a polgármestert az ezzel kapcsolatos adás-vételi 
szerződés aláírására. 
• A Csákvár város területén található buszmegállók állapotáról 
szóló tájékoztató alapján a buszmegállók felújításával kapcsolat-
ban elsőként a Kossuth utcai váróhelyiség felújítását rendelte el. 
A buszmegállók felújítására 800.000 forintot  biztosított a  2015. 
évi költségvetéséből. Felkérte a hivatalt, hogy vizsgálja meg a Kál-
vin utcában és a Petőfi utcában új buszváró kialakításának lehe-
tőségét. 
• Elfogadta a Depónia Kft. 2015. évi hulladékszállításról, szelektív 
hulladék gyűjtésről, és a lomtalanításról szóló tájékoztatóját.
• Megismerte az orvosi ügyeleti ellátásról szóló tájékoztatót, 
amelyet elfogadott.

Jóváhagyta az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel 2015. január 1-e és 2015. augusztus 31-e közöt-
ti időszakra vonatkozó szerződést. Hozzájárult ahhoz, hogy a Kft. 
közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az Országos Egész-
ségügyi Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatalával. 
• Elfogadta a leltár program beszerzéséről szóló tájékoztatót, a 
döntés meghozatalához további adatok begyűjtését kérte. 
• Felkérte Knausz Imre alpolgármestert, mint a Gondozási Köz-
pont és Idősek Otthona vezetőjét, hogy vegye fel a kapcsolatot 
a Szociálpolitikai Kerekasztal működése kapcsán kompetens sze-
mélyekkel,  és a  soron következő testületi ülésen számoljon be a 
megtett intézkedésekről. 
• Felkérte a polgármestert, hogy a Csákvár, 032/4 helyrajzi számú 
földút melletti fák gallyazását végeztesse el a hivatal fizikai dolgo-
zóival. A gallyazást a szomszédos termőföldek földhivatali kitűzé-
sének ütemében kell elvégezni.
• A Csákvár, 3193 helyrajzi számú közterületen építendő vízveze-
ték vízi társulásának kérelmét megismerte, a közüzemi vízvezeték 
hálózat kiépítéséhez elviekben hozzájárul, megismerve a beruhá-
zás anyagi költségeit későbbi ülésén visszatér az ügyre.
Felkérte a Hivatalt, hogy a beruházás pontos költségeinek rendel-
kezésre állása után készítsen előterjesztést. 

dr. Fillér László
önkormányzati- és társulási irodavezető

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2014. december 29-én rendkívüli ülést tartott, amelyen 
határozatot fogadott el arról, hogy  részt kíván venni a Vértes-Ge-
recse Vidékfejlesztési Közösség Akciócsoport 2014-2020. közötti 
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, 
illetve a  Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében.

dr. Fillér László
önkormányzati- és társulási irodavezető

Csákvári Önkormányzat beszámolója

Bodméri Önkormányzat beszámolója

A 3. adventi gyertyagyújtáson szerepelt Református Intézményi 
Kórus.

Visszatekintő
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EBtartók figyElméBE! 
Ez úton is szeretnénk emlékeztetni az ebtartókat, hogy közterü-
leten kötelesek eltávolítani a kutyájuk által elhagyott szennyező-
dést. Erről az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 5.§ (6) bekezdése rendelkezik. Ezért felszólítjuk az 
állattartókat, hogy a fenti jogszabálynak megfelelően - különösen 
a kutyák sétáltatása során – ha kedvenceikkel lépnek a közte-
rületre, vigyenek magukkal erre alkalmas eszközt (zacskót), és 
takarítsák össze az állati ürüléket.
Aki ugyanis a felügyelete alatt lévő állat által a közterületen oko-
zott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, a szabály-
sértésekről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (1) bekezdés b) pont-
ja szerinti köztisztasági szabálysértést követ el. A szabálysértési 
eljárás feljelentés alapján indul meg a járási hivatal mint általános 
szabálysértési hatóság előtt.
A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv 
megteheti. A feljelentésnek tartalmaznia kell a feljelentett cse-
lekmény helyének és idejének, az elkövetés körülményeinek a 
leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, továbbá az eljárás 
alá vont személy ismert személyi adatait. Ha lehetőség van rá, a 
bizonyítási eszközöket csatolni kell a feljelentéshez.
A szabálysértési hatóság a szabálysértővel szemben büntetéseket 
és intézkedéseket, így bírság kiszabást alkalmazhat.
A közterületeinket használó lakosság, így gyermekeink és önma-
gunk egészségének és alapvető kulturális igényeinek védelme 
érdekében kérjük a kutyatulajdonosokat az önkéntes jogköve-
tésre!

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője

BaNkSZÁmla VÁltOZÁS!
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy 2014. július 
1.-étől Csákvár Város Önkormányzata a Buda Regionális Bank Zrt-
nél vezeti bankszámláit.
Kérjük, hogy a korábbi 12023008 számmal kezdődő 
készpénzátutalási megbízásokat (sárga csekk) már ne használják 
befizetésre, mert a Raiffensen Banknál vezetett számlaszáma-
ink 2014.12.31-ével megszűntek. A 2015. január 1-étől feladott 
csekkek ezért visszafordításra kerülnek és a befizetett összegnél 
kevesebb kerül a feladó részére visszautalásra.
Számláinkra történő befizetéseiket a Buda Regionális Bank Zrt-nél 
teljesíthetik az 58300031 számmal kezdődő számlaszámainkra át-
utalással vagy ott helyben pénztári befizetéssel.
Tájékoztatjuk az adózókat, ha az adó értesítő mellé nem kérnek 
csekket, mert úgy döntenek, hogy befizetéseiket átutalással vagy 
a csákvári bankfiókban készpénzes befizetéssel kívánják teljesíte-
ni, akkor az ehhez szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hiva-
tal információs pultjánál kérhetik.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Csákvár Város Önkormányzata 2014. decemberében 2.975.610 
Ft nyert a Belügyminisztérium Térfigyelő kamera pályázatán. A 
kivitelezési munkákat a Vidikon Kft. végezte és az előírt határidő-
re a rendszert kiépítette. A kamerák a település öt bevezető útja 
mellett valamint a városközpontban a Szabadság téren lettek el-
helyezve. A rendszer hivatalos átadásra megtelt a polgármesteri 
hivatal házasságkötő terme. Az eseményen köszöntőt mondott 
Illés Szabolcs a város polgármestere. A rendezvényen részt vett 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr aki kiemelte,  hogy ez 
egy olyan beruházás amelyik figyel a környezetre és a településen 
élők biztonságára egyaránt. dr. Balázs Sándor alezredes a Bicskei 
kapitányság vezetője elmondta,  hogy a jó közbiztonság közös ér-
dek, ami mind a Csákváron élők mind pedig a rendőrség közös 
ügye. Az eseményt jelenlétével megtisztelte, dr. Petrin László úr a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Főigazgatója és dr. Szabó Gábor úr a 
Bicskei Járási Hivatal vezetője is. A rendezvény után a képviselő úr, 
a polgármester úrral együtt megtekintette az általános iskolát, az 
óvodát valamint a Csákvári Emlékház kiállítását is. Ezt követően 
lakossági fogadóórára került sor, ahol a megjelentek személyesen 
mondhatták el az őket foglalkoztató kérdéseiket, problémáikat a 
képviselő úrnak.

Közérdekű felhívások, tájékoztatók

gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...

2015. január 05-én Minárik Hanna a Város-
kút térre,
2015. január 06-án Palkó Fanni a Disznó-
hegyre,
2015. január 07-én Juhász Zalán a Mikes 
utcába,
2015. január 07-én Gécs Erika a Táncsics 
utcába, 
2015. január 22-én Adamek Lora Vöröskapu 
utcába,
2015. január 22-én Dömötör Gréta a Vértes 
utcába,
2015. január 24-én Takács-Sánta Rozália 
Anna a Tersztyánszky krt-ra,

2015. január 27-én Taupert Gergő a Kálvária utcába,
2015. január 28-án Rózsahegyi Barnabás a Vértes utcába.

Isten hozta a kIs jövevényeket Csákváron!

kórUStagOkat kErESNEk
A Cimborák Férfikórus keddenként 18-órakor tartja próbáit a 
csákvári iskolában. Énekelni szerető férfiak csatlakozását várjuk.

értESítéS ElNyErt pÁlyÁZatról 
Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Csákvár Város Ön-
kormányzata a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0462 számú pályázatán, 
31.654.818 Ft-ot nyert el mely összegből az „új” iskolára és a pol-
gármesteri hivatal épületére napelemrendszer kerül kiépítésre 
rezsicsökkentés céljából. 

Illés Szabolcs 
polgármester
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Intézményi hírek - Floriana Könyvtár
Könyvújdonságainkból

Ifjúsági regények:

Vörös pöttyös regények:

Arany pöttyös regények:

Regények:

Internet Max. 
letöltés 
(Mbps)

Max.
feltöltés 
(Mbps)

Csak 
Internet

Kábeltévé vagy 
telefon előfizetés 
esetén

Kábeltévé és 
telefon előfize-
tés esetén

Kábelnet Start+ 3 0.5 2,490 Ft 1,990 Ft 1,990 Ft

Kábelnet 10 10 1 3,990 Ft 3,590 Ft 2,990 Ft

Kábelnet 20 20 2 4,990 Ft 4,590 Ft 3,990 Ft

Kábelnet 30 30 5 5,990 Ft 5,590 Ft 4,990 Ft

Kábelnet 50 50 10 6,990 Ft 6,590 Ft 5,990 Ft

Örömmel értesítjük, hogy BŐVÜLT A DIGITÁLIS CSATRONA KIOSZTÁSUNK 
2014.12.01-től Csákvár és Gánt településen, így már elérhető az RTL II, Film+ 2, Mu-
zsika TV, Sorozat+, valamint rengeteg különleges ismeretterjesztő, filmcsatorna, akár a 
csomag részeként HD felbontásban is. Az egyes csomagokban elérhető csatornák száma 
a következőképpen alakul:

Prémium csatornák (vételükhöz külön előfizetés és kódkártya szükséges)
HBO Pak (HBO, HBO 2):    1990 Ft/hó
HBO Maxpak (HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax): 2490 Ft/hó
Digi Film:     800 Ft/hó
Felnőtt csomag (SuperOne HD, SuperOne SD, SupeOne):  500 Ft/hó

Amennyiben készüléke nem alkalmas digitális jel fogadására, cégünknél megvásárolha-
tó set-top-box segítségével Ön is elérheti a digitális csatornákat: 
Set-top-box SD (használt):  3000 Ft-tól (Bérlés: 500 Ft/hó)
Set-top-box HD (új):  15.000 Ft (Bérlés: 1000 Ft/hó)

Csomag analóg                         
adások száma

Digitális                   
adások száma

hD                            
adások száma

ár

közszolgálati 11 9 4 490 Ft-tól

Minimum 23 25 7 990 Ft-tól

alap 54 89 20 2490 Ft-tól

Bővített 56 96 21 2990 Ft-tól

8000 Székesfehérvár, Sereg utca 5.
Telefon: (22) 375-000; (20) 944-0445
Email: kabelsat@kabelsat.hu
Web: www.kabelsat.hu
Facebook: www.facebook.com/kabelsat2000

tekintse meg új internet csomagjainkat:

kÖSZÖNEtNyilVÁNítÁS
Szeretném köszönetemet kifejezni 
Tilinger Edit főorvosnőnek és min-
den kollégájának, akik részt vettek 
Endrődi Kálmánné ápolásában.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Endrődi Kálmánné 
temetésén részt vettek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek, tisztele-
tükkel, szeretetükkel fájdalmunkat 
igyekeztek enyhíteni.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Szecskó László bú-
csúztatásán részt vettek, sírjára 
virágot  helyeztek. Külön köszönet 
a Pulmonológiai Osztály dolgozói-
nak.

Gyászoló család

A szellemidéző (Sötét erő-trilógia 1.)
Az ébredés (Sötét erő-trilógia 2.)
A leszámolás (Sötét erő-trilógia 3.)
Graceling – A garabonc (Graceling 1.)
Fire – Zsarát (Graceling-trilógia 2.)
Bitterblue – Keserkék (Graceling-trilógia 3.)
Evernight – Örökéj (Evernight sorozat 1.)
Afterlife – Az életen is túl (Evernight sor. 4.)
Balthazar (Evernight sorozat 5. rész)

Megmaradt Alice-nek

11/22/63
A ragyogás
Átfúj a szél a kulcslyukon (A setét torony 4,5.)
Susannah dala (A setét torony 5.)
Az igazság a Harry Quebert-ügyben

Kelley Armstrong:  
Kelley Armstrong: 
Kelley Armstrong:  

Kristin Cashore:
Kristin Cashore: 
Kristin Cashore:

Claudia Gray: 
Claudia Gray: 
Claudia Gray: 

  Lisa Genova: 

Stephen King: 
Stephen King: 
Stephen King:
Stephen King: 

Joel Dicker: 

Markus Zusak:
Mats Strandberg - 

Sara B. Elfgren
Nyulász Péter:
Nyulász Péter:
Gayle Forman:
Gayle Forman: 

A könyvtolvaj
Kulcs (Engelsfors-trilógia 3.)

Helka
Ciprián (Helka 2.)
Csak egy nap
Csak egy év – Csak egy éjszaka novellával

Február
Február

Február
Február

Február
Február
Március
Március

Március

Március

9. h.
12. cs.

16. h.
19. cs.

23. h.
26. cs.
2. h.
5. cs.

9. h.

12. cs.

18:00
18:00

18:00
18:00

18:00
18:00
18:00
18:00

18:00

18:00

Magyar Kultúra Napja
Közmeghallgatás (ism.)
Doni megemlékezés (ism.)
Iskolai farsang
Térfigyelő kamerarrendszer átadás
Emléktúra
Magyar Kultúra Napja (ism.)
Testületi ülés
Testületi ülés (ism.)
Rejtett tájakon 1. 
A dunántúl helyi védett területei
Rejtett tájakon 2.
A Duna-Tisza köze és az Északi-
középhegység helyi védett területei
Rejtett tájakon 3.
A Tiszántúl helyi védett területei

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

CSáKVáR-Gánt tV
F E B R U Á R  H A V I  M Ű S O R A

KEDVES GYEREKEK!
A Floriana Könyvtár mesemondó és meseilluszráló versenyt hirdet Má-
tyás király halálának 525. évfordulójára alkalmából. Olyan csapatok je-
lentkezését várjuk, amelyekben az egyik tag vállalja egy Mátyás király-
hoz köthető mese vagy monda előadását, a többiek pedig illusztrációkat 
készítenek a történethez. A mesemondásból és a rajzokból TV műsor 
és kiállítás készül. A TV műsort úgy tervezzük, hogy az elhangzó mese 
alatt diafilmszerűen váltakoznának  az illusztráló képek, ahogy halad a 
történet. Ezért a rajzok darabszámát nem határozzuk meg, lehetőleg 
minél több legyen, ahogy az előadás megkívánja. A csapatok jelentke-
zését 2015. február 20-ig várjuk. Az A4-es méretű rajzok leadási határ-
ideje 2015. március 13. A mesemondó verseny konkrét időpontjáról a ké-
sőbbiekben adunk tájékoztatást. A jelentkezéskor kérjük adjátok meg a 
csapat nevét, elérhetőségét (telefon vagy e-mail cím), a választott mese 
címét, a tagok névsorát.
Jelentkezni lehet személyesen, vagy telefonon, e-mailben.
Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Floriana Könyvtár
florianakonyvtar@gmail.com 

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
20/444-6895

Lista a személyi jövedelemadó
1% felajánláshoz

Csákvári szervezetek, amelyek számára az adó 1%-a felajánlható:
Csákvári Iskola Tanulóért Alapítvány 18485842-1-07
Csákvár Kempo HSE   18491380-1-07
Csákvári Tűzoltó Egyesület  18484009-1-07
Floriana Könyvtár   15365965-1-07
Polgárőrség    18484425-1-07
Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 18602487-2-11
“Sziklavár“ Alapítvány (evang. gyülekezet) 18025338-1-07
TSZ Horgászegyesület    18480098-1-07
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 18501616-1-07

A községünkben működő vallási felekezetek technikai számai:
0011-Magyar Katolikus Egyház
0066-Magyarországi Református Egyház
0035-Magyar Evangélikus Egyház
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HírmondóCsákvári -Bodméri

Kiadó: 
Csákvár Város 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:

Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:

Faddi Péterné
Knausz Imre

Szverle Balázs
Tamásné Metlágel Ildikó

E-mail:
hirmondo.csakvar@gmail.com

lapzárta: március 1.

Kedves csákvári autósok!
A Csákvári autósbolt minden gépjármű tulajdonos 

igényét kielégítő árukészlettel, 
és  a környék legjobb áraival várja kedves vásárlóit!

Amit kínálunk:
• Ingyenes árajánlat bármilyen alkatrészre!
• Ami nincs raktáron, az 2 órán belül megérkezik boltunkba
• Visszavásárlási garancia!
• Egyszerre több, azonos funkciót betöltő alkatrész bekéré-
sének lehetősége, és csak azt kell kifizetni, ami beszerelésre 
kerül!
• Akkumulátorok, 2 év garanciával!
• Motorolajok, szűrők, szíjjak, minden márkában, a legol-
csóbbtól a csúcsminőségig!
• 20,000 Ft feletti vásárlás esetén 10% árengedmény!!!
• Hordós kenőanyagra egyedi árat adunk!
• PB Gázpalack, Targoncagáz -10%

Keressenek bennünket bizalommal, profi csapatunk autószerelő 
szaktanácsadóval, ingyenes segítségnyújtással kedveskedik vásárlóinak.

Bolt: 
Kossuth utca 58.
06-22/582-005 vagy 20/334-9994

Várja hívásukat a Csákvári autósbolt és Itallerakat csapata:   
 Anett, Kati, Andris, Vili, Gábor, Gyuri

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

Fürjtojás folyamatosan eladó.
06-20/807-7543

Beton és műkőgyártó cég mun-
katársat keres. Fiatal pályakezdők 
jelentkezését várjuk. Targonca ve-
zető jogosítvánnyal rendelkezők 
előnyben.
Érd.: 06-20/918-8743

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
Központhoz közeli, csendes helyen 
lévő, összközműves (víz, szennyvíz, 
gáz 2×3 fázisú villany, ásott kút) 
építési tervvel rendelkező telek 
eladó.
Érd.: 0620/9278720

HIRDETÉSÉNEK

H e l y e

EZ
AZÖN

H – Cs:7:00 – 19:30
P – Sz: 7:00 – 21:30
V:         8:00 – 12:00

Nyitvatartás: 

2015. február 19-én (csüt.) 18:30 
órai kezdettel gépjárművezetői 
tanfolyam indul a könyvtárban.

 Információra ajánljuk a
www.stift90.hu 

honlapot.
Jelentkezni és érdeklődni 

az 582-310/81 telefonszámon, 
vagy személyesen a könyvtárban 

lehet.

Csákvári AUTÓSBOLT  és  ITALLERAKAT


