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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 25-én megtartott nyilvános 

üléséről, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében. 

 

Jelen vannak:    Illés Szabolcs    polgármester 

Knausz Imre    alpolgármester   

Csutáné dr. Hámori Anikó  képviselő  

    Fehér Imre    képviselő 

    Katonáné dr. Venguszt Beatrix   képviselő 

    Mészáros Tamás    képviselő  

    dr. Rankl Erzsébet    képviselő  

    dr. Szeredi Péter    képviselő  

    Zolnai Sándor      képviselő  

Meghívottak:   Tóth Jánosné     címzetes főjegyző  

    dr. Fillér László    önkormányzati és társulási ir.vez. 

Szekeresné Horváth Zsuzsanna  könyvtár vezető 

Jankyné Kővári Csilla    HEB tag 

Orosz Éva    járási hivatalvezető megbízásából 

Ujcz Ágnes    fazekas 

Jegyzőkönyvvezető:  Magyar Diána    igazgatási előadó 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 9 fő 

az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 

valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz A Fazekas Emlékház üzemeltetéséről, illetve 

pályázatáról szóló előterjesztések elsőként történő megtárgyalására, a meghívottra tekintettel. Javaslom az 5./ 

Az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elnapolását javasolja. 

Más javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Zolnai Sándor és Fehér Imre képviselők személyében. 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

425/2014. (XI. 25.) határozata 

jegyzőkönyv hitelesítők és napirend elfogadásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános ülésén Zolnai Sándor és Fehér Imre 

képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat elfogadja: 

 

1./ Fazekas Emlékház üzemeltetéséről 

2./ Fazekas Emlékház pályázatáról 

3./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról és lejárt határidejű határozatok  

     végrehajtásáról 

4./ A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás  

     rendjéről szóló rendelet elfogadásáról 

5./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének  

     háromnegyed éves beszámolójáról 

6./ Szociális temetéssel, evangélikus temető leválasztásával kapcsolatos döntések   

7./ Az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról 

8./ Lakbérek, bérleti díjak, közterület használati díjak, fenntartási díjak felülvizsgálata   

9./ A közművelődésről szóló rendelettervezetről 

10./ Floriana Könyvtár Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának  

       módosítása 

11./ A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása  

12./ Települési folyékony hulladék 2015. évi szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási  

       díjának felülvizsgálata 

13./ 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról  

14./ Csákvár Szabadság u. 24. szám alatti lakos lakásvásárlási kérelméről  
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15./ Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségéhez való csatlakozásról  

16./ Folyamatban lévő beruházásokról  

17./ Csákvári Önkormányzati Társulás keretében főépítész alkalmazásáról  

18./ Petőfi Sándor utcai beázásról 

19./ 1280/15 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről 

20./ Egységes leltárfelvételi programról  

21./ Aktuális ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

1./ Fazekas Emlékház üzemeltetéséről 

 

Illés Szabolcs polgármester 

A Petőfi u. 8. szám alatti Fazekas Emlékház üzemeltetéséről szóló előterjesztést Katonáné dr. Venguszt 

Beatrix képviselőtársunk készítette, átadom a szót.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

A Fazekas Emlékház üzemeltetési jogának átadásával kapcsolatban, a Képviselő-testület június folyamán 

pályázatot írt ki. Több pályázat érkezett, melyek közül Ujcz Ágnes pályázata volt a legszimpatikusabb. 

Augusztusban elkészült a szerződés, melyben az átvevő további pontosításokat kért, és a mai napig húzódott 

a szerződés megkötése. A szerződéskötés fontos, még ha módosítást is javasol valaki, mert a pályázat 

megköveteli, hogy az üzemeltetés folyamatos legyen a pályázat fenntartási időszakában.  

A kiküldött megállapodás negyedik pontjában kér módosítást az üzemeltető. A 2. mondat úgy szólt, hogy 

„Átvevő köteles a nettó 100.00 forint anyaköltséget meg nem haladó károkat megtéríteni, az e feletti károkért 

az átadó helyt áll, A természeti erők által okozott, illetőleg egyéb vis maior károkért az Átadó tartozik 

helytállni.” Eredetileg is ez szerepelt a szerződésben, majd a szerződés szövege átalakult, és ma délelőtti 

egyeztetés során Ágnes kérte a korábbi szerződési szöveg visszahelyezését. Javaslom,hogy a pályázatban 

foglalt feltételeknek segítsünk eleget tenni.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

A megállapodást tárgyalták a bizottságok, kérem az elnököket ismertessék bizottságok álláspontját.  

 

Mészáros Tamás képviselő  

A Humán Erőforrások Bizottsága támogatja a szerződés megkötését. Felmerült, hogy a szezon tavasszal 

kezdődik, így érdemes tisztázni az iskola és a Fazekas Emlékház kapcsolatát, jó lenne, ha a gyerekek 

továbbra is járhatnának fazekas foglalkozásra, bemutatókra. Igazgató asszony nem volt jelen a bizottság 

ülésén, emiatt is javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a decemberi ülésén térjen vissza az üzemeltetési 

szerződés elfogadására. A nyitva tartás tekintetében kérdéses, hogy a hosszú ebédidő, és a vasárnapi zárva 

tartás mennyire alkalmazkodik a látogatók igényeihez. Ha el is fogadja a testület ezt a nyitva tartást, 

szeretnénk rugalmassá tenni, de úgy vélem, ez közös érdekünk. Közvetlen tárgyalást javaslunk, esetleg a 

bizottsági ülésre kellett volna meghívni Ágnest, de a jövő szeptember teszi aktuálissá a kérdések 

megválaszolását.  

 

Fehér Imre a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke.  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolta, hogy a testület decemberi ülésén vegye napirendre az üzemeltetési 

szerződés megtárgyalását.  

 

Ujcz Ágnes fazekas:  

Ezt a szerződést aláírom, azért nem írtam alá az eddigieket, mert az első szerződés aláírása napján beázott a 

ház, nem tudok elektromos kemencével beköltözni egy olyan házba, ahol befolyik a víz. Beszéltem 

szakértővel, aki elmondta, hogy nem szakszerűen oldották meg a nádazást, semmi nem fogja, a szél elviheti, 

és ismét beázhat.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Erről a problémáról nem tudtam, most hallom először.  

 

 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  
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Én hallottam róla, a házon nyitott kémény van, ami a hagyományőrzés része. Akkoriban volt az augusztusi 

nagy esőzés, hiába árkoltunk az Arany János utcában is folyt a víz az udvarokból. Ez egy régi ház, műemlék 

jellegű, nem fogunk tudni csodákat tenni. A nyitott kéményt nem célszerű megszüntetni, ott beázik, azt nem 

fogjuk tudni megszüntetni. Ilyen esőnél a lakóházak sincsenek biztonságban.  

 

Ujcz Ágnes fazekas:  

A 100.000 Ft alatti károkért én vagyok a felelős, nem szeretném, ha történne valami a nádazással.  

Teljesen fel kell újítani, a drótozás sok helyen el van pattogva, nem fogja a nádat. 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Fel kell kérnünk szakembert, hogy vizsgálja át az egész tetőszerkezetet. Árajánlatot kellene kérnünk, és a 

jövő évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni. A vasárnapi szünnappal kapcsolatban tudunk 

megoldást találni?  

 

Ujcz Ágnes fazekas:  

Felajánlottam, és benne van a pályázatban is, hogy ha bejelentkező csoport van, itt vagyok. De nekem is van 

családom, ezért jó lenne a vasárnap, hétfő szabadnapnak.  

 

Csutáné dr. Hámori Anikó képviselő  

Nálunk a cukrászdában is sokan keresik a fazekasokat, főként vasárnap. 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

A múzeummal is lehetne kompromisszumos megoldást találni, ezért van  nyitva szombaton a könyvtár délig, 

hogy ott legyen bizományi értékesítés. A múzeum szépen felújított épület, a látogatottságot növelni kell, 

ezért lehetséges, hogy inkább bizományi értékesítésben kellene ott is gondolkodni. Lehet, hogy az 

érdeklődők terméket szeretnének vásárolni, de fazekas bemutatót nem. 

 

Zolnai Sándor képviselő  

Tudomásom szerint a villannyal is gondok adódtak. Jelenleg ott az alanyi jogon járó 32 amper adott. Ennek 

ipari áramként történő biztosítása, a három fázis, a 32-ről 48-ra emelés költséggel jár.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

A 220 V elég, az amper számot kell növelni.  

 

Ujcz Ágnes fazekas:  

Nekem 3 x 16 amperre van szükségem.  

 

Zolnai Sándor képviselő  

Az már ipari áram, és jelenleg csak 32 amper áll rendelkezésre.  

 

Ujcz Ágnes fazekas:  

Viszont van éjszakai áram, amire semmi szükség.  

 

Zolnai Sándor képviselő  

Irányított áram is használható a kemencénél is, viszont, ha terhelt a hálózat akkor lekapcsolják. Ezt a részt is 

fontos lenne tisztázni.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Két megoldandó kérdés van, a tető és a hálózat bővítés.  

Ha az előző testület elfogadta a pályázatot, úgy hogy nem volt tisztában a technikai feltételekkel, akkor 

meglátásom szerint úgy hozott döntést, hogy nem állt rendelkezésére elegendő infó.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

Azt is tudtuk, hogy ki volt kötve a villany, nekünk kellett visszaköttetni. A felújítási költségbe bele kellett 

volna kalkulálni a hálózatbővítést. Az üzemeltetés nem egyik napról a másikra készül el, fenntartási 

ellenőrzés bármikor lehet. 

 

 

 

 



5 

 

Zolnai Sándor képviselő : 

Attól függ mi lett kiépítve. Ha nem lett kiépítve a három fázis, annak kiépítése komoly költséggel jár. 

Cservenka Géza szerint, az hogy kikötötték a villanyt az odafigyelésnek a hiánya miatt történt. Azonban amit 

kikötöttek nem jár vissza. Ha akkor elkerüli a felelős, hogy kikössék az áramot, most nem lenne ilyen 

probléma. Visszakötéskor az alap 32 amper jár, hiába volt előtte korábban nagyobb teljesítmény.  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság és a Humán Erőforrások Bizottsága is javasolta, hogy a decemberi ülésen 

térjünk vissza erre a témára. Elkérnénk a nádazó elérhetőségét, és felmérnénk, hogy mennyibe kerülne az a 

munka amit javasol, illetve utána járnánk a hálózatbővítésnek is. Ilyen körülmények között nem gondolom, 

hogy szerződést kell kötni, térjünk vissza rá, ha sikerül a szükséges információkat megszerezni.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Egyetértek. Javaslom,hogy a szerződés megkötésének tárgyalását a decemberi ülésre napoljuk el. Kérem, aki 

a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1 (egy) 

tartózkodással a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

_426/2014. (XI. 25.) határozata 

Fazekas Emlékház üzemeltetéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a Petőfi Sándor u. 8. szám 

alatti  Fazekas Emlékház üzemeltetési szerződésének december 16-i elfogadása érdekében haladéktalanul 

rendelje meg az 1242 helyrajzi számú épületben a villamos energia ellátás három fázisú kiépítését, valamint 

a tetőszerkezet (nádtető) szükséges javítását.  

 

Határidő: 2014. december 15. 

Felelős:  polgármester 

 

Ujcz Ágnes fazekas távozik az ülésről.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Kiderült, hogy három fázis kell, arra vonatozóan kérjünk ajánlatot, rendeljük meg?  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Mivel a pályázatot úgy fogadta el a testület, hogy ez a kérés benne volt, nincs  mérlegelési lehetőségünk. 

 

Jankyné Kővári Csilla a Humán Erőforrások Bizottsága tagja:  

Nem tudtam részt venni a Humán Erőforrások Bizottsága ülésén, de értetlenül állok a dolgok előtt. Úgy 

fogadtuk el, hogy az Emlékház felújítása sikeresen megtörténik, és minden rendben lesz. Nem így teljesült a 

pályázat, semmi nincs meg, úgy tudom az önkormányzat biztosította az anyaköltséget, melyet Ágnes férje 

dolgozott be. Az már benne van a házban, már dolgozott rajta, munkát végzett ott, pedig nincs is megbízva, 

nem él a szerződése.  

 

Zolnai Sándor képviselő  

Azt mondta, hogy amíg a tető beázik, nem jön.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

Meg kell rendelni a három fázist, és a nádazót elhívni.  

 

Zolnai Sándor képviselő  

Ha sikerül a nádazóval az összegről és a kivitelezés időpontjáról megegyezni, akkor gondolom, - ha az a 

gond, hogy kártérítési kötelezettség terheli -, a szerződés részéről is aláírható lesz.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Tehát a testület felhatalmaz, hogy rendeljük meg a három fázist, és kérjünk ajánlatot a nádazótól.   

 

Illés Szabolcs polgármester  

Ismertek voltak az igényei, biztosítanunk kell a feltételeket.  
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

Felolvassa Ujcz Ágnes fazekas pályázatát, melyben szerepel a három fázisra vonatkozó igény. 

 

2./ Fazekas Emlékház pályázatáról 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Az előző témához kapcsolódik a Fazekas Emlékház pályázatáról szóló tájékoztató, melyet mindenki 

megkapott, a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta.  

 

Fehér Imre képviselő :  

A bizottsági ülésen tudomásul vettük a beszámolót, ezt javasoljuk a Képviselő-testület részére is.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

Sikerült a mai helyszíni szemlét megvalósítani? 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Nem mentünk ki a helyszínre, itt a hivatalban tartottunk megbeszélést, melyen részt vett Lingurár Zalán 

kivitelező, Magyarics Gábor pályázó, Jankus Balázs műszaki ellenőr és tervező, és Farkas-Bozsik 

Annamária pályázati ügyintéző. Eddig sem volt tiszta a kép, de a megbeszélést követően még inkább zavaros 

a történet, főleg, hogy délelőtt még érkeztek információk, melyekkel érdemes lenne foglalkozni.  

Megy az oda-vissza mutogatás, a megbeszélésről jegyzőkönyv készült, melyet a Képviselő-testületi tagok 

részére kiküldünk. Richter Gábor korábbi pályázati ügyintéző vette át a pályázati anyagot, a kivitelező a 

munkát elvégezte, de úgy látom, hogy kézen-közön elvesztek az információk. Ez a pályázat 2012. május 6-

án nyert, és 2014 februárjában kezdődött el a kivitelezés, melynek során az előírt 80%-ot nem sikerült 

teljesíteni. Már itt csúszik a történet. A felelősséget senki nem akarja elismerni, csak a mutogatás megy, 

ennyi történt a mai megbeszélésen. Annamária is belecsöppent, én is. A rendelkezésemre álló anyagokból 

nem lehet megállapítani, hogy ki mit nem tartott be, ki miért volt felelős, vagy miért nem.  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy a jövőben ilyen pályázatba nem mehetünk 

bele, hogy civil szervezet, vagy egyesület kapcsán történjen a pályázás. Személy szerint nem fogom 

támogatni ezt a későbbiekben, ezek a pályázatok nem úgy valósultak meg, ahogy az tervezve volt.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

A CSTK a Sportközpontot is így fejlesztette. Örüljünk, ha valaki fejleszti az intézményeket, de be kell 

építeni garanciákat.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Nem a civil szervezeten keresztül történő pályáztatásnak, hanem az ilyen jellegű, 3-4 résztvevős, külső cég 

által bonyolított, nyomon követhetetlen eljárásnak.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

A korábbi Pénzügyi és Jogi Bizottsági ülésen én úgy láttam, hogy Magyarics Gábor és polgármester asszony 

is felelős. Az előterjesztésben is szerepel, kideríthetetlen, hogy ki engedélyezte a pótmunka megrendelését, 

de kétségtelen, hogy kettejük között információ csere történt. Mikor a Képviselő-testület elé került, olyan 

helyzetben voltunk, hogy az 1.300.000 forintos pótszámlát, amit a vállalkozó benyújtott ki kellett fizetni.  

Úgy gondolom, hogy ott nem volt kellő figyelem, az akkori hivatali ügyintézővel együttműködési gondok 

voltak. 5 millió forintból elkészült, sokkal nagyobb gond, hogy megtörtént az épület átadása, majd az 

ellenőrzésen kiderült, hogy amit leírtunk, és valaki aláírta, azok nincsenek beépítve. Ez elfogadhatatlan. 

Rontja Csákvár hírnevét, állami pályázat esetében hagyján, hogy plusz 400.000 forint a büntetés, de ennek a 

kettőnek biztos, hogy van felelőse. Aki aláírta, és aki készre jelentette a pályázatot. Abban a kérdésben 

biztosan tudunk dönteni, és azt mondom, amit korábban is, hogy a büntetést is fizesse az illető, aki úgy 

jelentette készre a projektet, hogy ezek a hiányosságok szerepeltek benne. Nem értem, hogy lehet, hogy 

nincs meg a benyújtott költségvetés, ami alapján az MVH ellenőrzést tartott. Ezek olyan kérdések, amit 

elfogadni nem lehet, csak tudomásul venni.  

 

Fehér Imre képviselő  

Egyetértek Péterrel, de nem állapítottuk meg, hogy ki a felelős, a mai megbeszélés is azt célozta, hogy 

tisztázzuk mi történt.  
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Illés Szabolcs polgármester  

Igaza van Péternek, csak nehéz úgy információhoz jutni, hogy a pályázatot kezelő, aki a kivitelezésben részt 

vett, már nem itt dolgozik. Az ilyen jellegű pályáztatás nem kifizetődő, melyben külső üzemeltető pályázik 

az Alapítvány nevében, három kézen ment át minimum a dolog, a jegyzőkönyvből kiderül, hogy ki kinek mit 

mondott. Az önkormányzatnál Richter Gábor vette át a pályázat kezelést, ő adott adatokat Magyarics 

Gábornak, amiket ő feltöltött. Azonban azok nem egyeznek azzal, amit Jankus Balázs a költségvetésben 

kiírt. Mindenki a másikra mutogat. Ezekkel az előzményekkel nem voltam tisztában, és azok az információk 

állnak csak rendelkezésre, amiket elmondtak. Az információk teljes ismerete nélkül nem szeretnék pálcát 

törni senki fölött, de ilyen anyagi kárt, ami az önkormányzatot érte nem mondom, hogy szó nélkül kell 

hagyni. Tudomásul vesszük, Annamária korrekten leírta a tényeket, de most jelen pillanatban nem tudunk 

hozzátenni. A jegyzőkönyvet kiküldjük, amint elkészült.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

A felelős műszaki ellenőr Jankus Balázs volt, aki valakinek az elmondása alapján aláírta. Ki volt az?  

Ő azt mondta, hogy aki csinálta azzal megbeszélte, hogy kész van?  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Gondolom igen, azért lett készre jelentve.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő 

Ezek alapján az a három ember viseli a felelősséget.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő: 

Kártérítést csak teljes bizonyosság esetén lehet megállapítani, elévülési időn belül, három havi átlagkereset 

mértékéig. Itt azért vannak korlátok. A súlyos gondatlanságot, vagy a szándékosságot kellene bizonyítani. Itt 

voltak olyan körülmények – nem tudom mennyiben lehet ezt bizonyítani - , mikor a végső elszámolási 

határidő előtt érkeztek be ide a papírok amiből dolgozni kellett.  

Fogadjuk el, hogy tudomásul vesszük a tájékoztatót, megnézzük az elkészült jegyzőkönyvek, és a 

polgármester úr eldönti, hogy a következőkben merre induljunk.  

 

Csutáné dr. Hámori Anikó képviselő  

2012-ben nyert ezt a pályázat, aminek a megvalósítása valamiért két évet késett. Ha valami elindul miért az 

utolsó percben lett megvalósítva, összekapkodva?  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

Több pályázattal a hátunk mögött tudom mondani, hogy 6 hónapon belül meg kell csinálni a 10 %-ot. A 

támogatási határozat keltétől számított x időn belül kell megvalósulni. A mostani pályázataink esetében is 

beadtuk a megvalósítási jelentést, és örültünk ha utolértük magunkat, így látható hézag más pályázatban is.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Megállapították, hogy be van építve egy bizonyos berendezés. Ha benyújtjuk az elszámolási igényt megvan a 

80%, de nem valósan lett benyújtva az igény, melyen utólag már nem lehet korrigálni.  

 

Zolnai Sándor képviselő  

A Településfejlesztési Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy tudomásul vettük a tájékoztatót, és kérjük, 

hogy a szükséges kivizsgálást a Pénzügyi és Jogi Bizottság tegye meg.  

Véleményem szerint is megállapítható személyes felelősség, nem bonyolult. Többet fogunk látni a 

jegyzőkönyvből, a műszaki ellenőr nem ellenőriz megfelelő mélységig, a megrendelő olyanokat jelent készre 

ami nem történt meg, ha a kivitelező azt mondta, hogy megcsinálta, ha nem akkor is felelős, nem lett  

személy megjelölve, meg kell vizsgálni, van személyi felelős, és megtalálható.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Kérem, aki az elhangzott kiegészítésekkel együtt tudomásul tudja venni a beszámolót, kézfeltartással jelezze.  

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal, és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

427/2014. (XI. 25.) határozata 

Fazekas Emlékház pályázatáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Fazekas Emlékház pályázatáról szóló 

beszámolót, melyet tudomásul vesz.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

3./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról és lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Illés Szabolcs polgármester 

A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató keretében a következőkről számolok be:  

Október 22-én Csákberényben múzeum megnyitón vettünk részt jegyző asszonnyal, október 23-án került 

megtartásra a városi megemlékezés.  

Október 25-én a Vaskapuban vettünk részt megemlékezésen, október 30-án halottak napi megemlékezést 

tartottunk a Megbékélés emlékműnél, melyen részt vett Szemidetko Vladimir Anatoljevics a hadi sírgondozó 

osztály vezetője, aki köszönetét fejezte ki a település és az Egyesület által végzett munkáért, melyet az 

emlékmű rendben tartásáért végez.  

November 4-én a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa alakuló ülésén elfogadta a 210 

forintos tagdíjat, és engem választott meg elnökének, dr. Vécsei Lászlót pedig alelnöknek.  

November 5-én volt nálam Ludányi Tamás a Dallam AMI igazgatója, anyagi támogatás kérelemmel 

kapcsolatban. Elmondtam neki,hogy a következő évi költségvetés tárgyalása előtt meghívjuk a Pénzügyi és 

Jogi Bizottság ülésére, és tárgyalni fogunk a támogatás további folytatásáról és annak mértékéről.  

November 6-án tartotta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás alakuló ülését, melyen részt 

vettem.  

November 10-én Zolnai Sándorral részt vettünk a Közútkezelő téli tájékoztatóján, ahol mindenkit 

megnyugtattak, hogy kiválóan felkészültek a télre.  

November 12-én a Vértesi Natúrpark tanácsülésén vettem részt, november 13-én, a Megyeházán tartottak 

katasztrófavédelmi felkészítést a polgármestereknek.  

November 19-én Gánttal egyeztettünk a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozásról. 

Köztudomású, hogy a járások átszervezésével Gánt visszakerül a Bicskei járáshoz, ezért a Zámollyal 

fenntartott közös hivatalból kiválnak, és hozzánk fognak csatlakozni. Erről azonban még hivatalos döntés 

nem született.  

November 21-én tartotta a Szent György Kórház csákvári intézménye fennállásának 60. évfordulóját, melyen 

jegyző asszonnyal vettem részt.  

November 24-én reggel ismét Gánttal egyeztettünk, jövő héten hétfőn együttes bizottsági ülést, kedden 

együttes testületi ülést tartunk ezzel kapcsolatban, melyre a pontos anyagot küldeni fogjuk.  

A mai napon tartottuk a Fazekas Emlékház pályázatával kapcsolatos megbeszélést, melyről készült 

jegyzőkönyvet szintén megküldjük a Képviselő-testület részére.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

Ujjá alakult a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, mikor fog megtörténni a feloszlás?  

 

Illés Szabolcs polgármester  

2015-ben még nem, egy pályázat van, aminek fenntartásában érintett a társulás, a tagi hozzájárulás 10 Ft/fő.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

Nem lehet kilépni?  

 

Illés Szabolcs polgármester  

A Társulás kiüresedett, nincs értelme a fenntartásnak, ha a testület úgy dönt, kilépünk. De fontos szempont, 

hogy mire kilépnénk már befejeződik a pályázat.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

Decemberben dönteni kell, és június 30-al lehet kilépni. Ennek nem sok értelme lenne.  
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Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

A testület kezdeményezheti, hogy a tagdíjat szüntessék meg.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Megnézzük a lehetőségét, hogy mivel jár, ha nem fizetünk tagdíjat.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

Gánt Község Önkormányzatával volt pénzügyi vitánk, az rendezésre került? Mekkora összeggel tartoznak 

összesen?  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Kimutatást készítettünk arról, hogy mennyi tartozásuk van, melyet eljuttatunk részükre, és ígéretet kaptunk 

arra, hogy rendezik a tartozást. Az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy ha városhoz, vagy 

hivatalhoz szomszéd település csatlakozni szeretne, akkor ettől a város nem zárkózhat el. Ebből következően 

nem mondhatjuk azt, hogy ha nem fizet, nem fogadjuk be. Ezt nem tehetjük meg, mert jogszabály nem teszi 

lehetővé. Járási határt nem léphetnek át a közös hivatal települései.  

Gánt Község Önkormányzata közel 1 millió forinttal tartozik.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő 

Addig nem szavazom meg a csatlakozásukat, amíg nem rendezik a tartozásukat.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Azt az ígéretet kaptuk, hogy az együttes testületi ülésre kifizetik a fennmaradó összeget. Tájékoztatjuk őket 

írásban, felkérjük őket írásban, szóban, más ráhatásom nincs.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő:  

Engem semmi nem zavar, de addig ne fogadjuk be őket, míg ez rendezésre nem kerül. A Kormányhivatal 

vizsgálja ki, ezt azért már nem! Ilyet a világ nem látott, ha éhezne Gánt, akkor rendben van, ahhoz képest 

viszont… 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Amennyiben más hozzászólás, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a két ülés között végzett munkáról, 

valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató tudomásulvételével, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

428/2014. (XI. 25.) határozata 

a két ülés között végzett munkáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul vette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4./ A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről szóló  

     rendelet elfogadásáról 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Ezt a rendelettervezetet az előző testület tárgyalta, majd társadalmi véleményeztetésre bocsátotta. A 

társadalmi véleményeztetés megtörtént, lakossági észrevétel nem érkezett. Egy két szót pontosítottunk, mely 

a hatósági munka során segítséget jelent, azonban érdemi változás nem történt. Kérem, hogy a Képviselő-

testület fogadja el a rendelettervezetet az előterjesztés szerint.  
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Zolnai Sándor képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta a tervezetet, és elfogadásra 

javasolja.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelete 

A közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves  

      beszámolójáról 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Törvényi kötelezettség a költségvetés háromnegyed éves alakulásáról tájékoztatást adni, melyet a pénzügyi 

iroda a Magyar Államkincstár felé már megtett.  

Az államkincstár felé leadott pénzforgalmi jelentés módosított előirányzata és a képviselő-testület által 

elfogadott költségvetési rendelet módosított előirányzata között összességében 21.345 e Ft eltérés van, 

mellyel a költségvetési rendeletünket is szükséges lesz módosítani.  

A kincstár felé leadott háromnegyed éves módosított előirányzat és a rendeletünkben elfogadott módosított 

előirányzat között a 21.345 e Ft eltérés az alábbiak miatt mutatkozik: 

- A személyi juttatások és járulékok előirányzat emelkedésének oka, hogy a munkaügyi központtól kapott 

(közfoglalkoztatott és diákmunka) támogatás előirányzatát is növelni kellett 8.270 Ft-al. 

- A dologi kiadások 2.412 e Ft eltérése abból adódik, hogy az állam adósságkonszolidációja kapcsán 

realizálódott árfolyamveszteséget és kamatot számoltunk el. 

-A finanszírozási kiadásoknál a hosszúlejáratú hitelek törlesztésénél a 10.663 e Ft módosítás szintén az 

adósságkonszolidációval kapcsolatban került változtatásra. 

- Önkormányzatunk hitelének kiváltására működési támogatásként 3.730 e Ft és felhalmozási célú 

támogatásként pedig 9.345 e Ft összeget kapott. 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasol.  

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. 

Kérem, aki egyetért az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves 

alakulásáról szóló beszámoló elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

429/2014. (XI. 25.) határozata 

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolójáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, megismerte az önkormányzat és intézményei 2014. 

évi költségvetésének háromnegyed évi alakulásáról szóló beszámolót, melyet elfogad.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6./ Szociális temetéssel, evangélikus temető leválasztásával kapcsolatos döntések   

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Törvényi felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia a szociális temetés 

szabályairól. A rendelettervezet pontosítását kérném a bizottsági üléseket követő információk alapján. 
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Értesülések szerint a hatályba léptető rendelkezés 2015. január 1-jén sem kerül bevezetésre, a következő évre 

halasztják. Mivel az elmúlt évben is feladat volt a rendelet megalkotása, ezért javaslom, hogy a rendeletet 

alkossuk meg 2015. január 1-jei hatályba lépéssel, hiszen hivatalosan nem érkezett információ a döntés 

elhalasztásáról.  

 

Mészáros Tamás képviselő  

Jegyző asszony elmondta az értesüléseit a dátum tekintetében, ez beszédes információ volt a törvény 

megalapozottságát tekintve.  

A Humán Erőforrások Bizottsága is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasoljuk a rendelet tervezetet.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta és egyhangúan javasoltuk az elfogadást. Ha nem lesz bevezetve 

a törvény van értelme megalkotni a rendeletet?  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Az korábbi tapasztalat az volt, hogy semmi másban nem volt változás csak a hatályba léptetésben. A 

törvényi felhatalmazás szerint meg kell alkotnunk, ha változás történik a testület elé terjesztjük.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő: 

Elfogadjuk, felkerül a honlapra. Az egész jogszabály megítélése differenciált, nehogy valamelyik újságíró 

elkezdjen kutakodni és kiszúrja, hogy van egy város amelyik már meg is alkotott egy ilyen rendeletet. Vagy 

azt mondanám, hogy jó, hogy ez megtörtént, és vannak egyéb következményei, de támogatnám, hogy most 

tegyük el a fiókba, és később vegyük elő. Az a tapasztalat, hogy nem jó sem legelöl sem leghátul menni, jobb 

ha megfontoltan haladunk. 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Vannak települések, akik már megalkották a rendeletet 2013-ban, léteznek ilyen rendeletek. Két hónapja jött 

felmérés arra vonatkozóan, hogy megalkottuk-e már a rendeletet? Mert aki még nem tette meg, sürgősen 

tegyen eleget.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság is elfogadásra javasolja a rendelettervezetet, kérem, amennyiben más 

hozzászólás nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2014. (XII.  01) önkormányzati rendelete 

temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2001. (VII.19.) számú önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző 

A köztemetőre vonatkozó díjak mértékét korábban nem emeltük, nem volt erre vonatkozóan igény. A mai 

napon egyeztettem Kis Boáz református lelkésszel, aki elmondta, hogy a presbitérium fogja tárgyalni az 

ügyet, az ő hatáskörébe tartozik. Ha lesz erre vonatkozó igény azt a testület elé terjesszük.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és javasolja elfogadni a határozati javaslatot, 

mely szerint a Képviselő-testület nem változtat a köztemetőre vonatkozó díjak mértékén.  

 

Mészáros Tamás képviselő:  

A Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Amennyiben más hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért azzal, hogy a köztemetőkre vonatkozó díjak 

mértékén ne változtassunk, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

430/2014. (XI. 25.) határozata 

a köztemetőre vonatkozó díjak mértékéről 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 19999. évi 

XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése értelmében megvitatva a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2001. 

(VII.19.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott, köztemetőre vonatkozó díjak 

mértékét, azokat változatlanul hagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

A szociális temetéssel kapcsolatban a törvény a temetési kellékek biztosítását írja elő. Előzetes egyeztetés 

alapján a ravatalozó fenntartója díjmentesen vállalta a kellékek biztosítását. Előkészítésre került a ravatalozó 

üzemeltetésére korábban megkötött szerződést módosító megállapodás, melyet a határozati javaslat 

tartalmaz. 

Az előterjesztett üzemeltetési szerződés szövegében pontosítás történt, a ravatalozóban nincs olyan 

felszerelési tárgy, ami az önkormányzaté, azért az erre vonatkozó szövegrészek kikerülnek a szerződésből. A 

8. pontban szerepel, hogy az üzemeltető a szociális temetés kellékeit milyen díjért biztosítja, ezt az 

üzemeltető térítésmentesen vállalja.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Amennyiben hozzászólás, kiegészítés nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, ezzel az 

üzemeltetési szerződés módosításával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 8 (nyolc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 1 (egy) 

tartózkodással a következő határozatot hozza.  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

431/2014. (XI. 25.) határozata 

Szociális temetéssel kapcsolatos teendőkről, vállalkozóval megállapodás megkötéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ravatalozó üzemeltetés, és a szociális temetések biztosítása 

érdekében az alábbi üzemeltetési szerződést megköti vállalkozóval és felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Üzemeltetési szerződés  

Mely létrejött egyfelől 

Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., adószám: 15727055-2-07, képviseli: 

Illés Szabolcs polgármester) mint Átadó, 

másfelől 

Mészáros Tamás Temetkezési és Szolgáltató Egyéni Cég (8083 Csákvár, Széchenyi utca 17., adószám: 

23116869-2-07, Cg.07-11-001350, képviseli: Mészáros Tamás ügyvezető) 

mint Üzemeltető,  

(a továbbiakban együttesen: Felek) 

között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

 

1. Átadó térítésmentes üzemeltetés céljára átadja, Üzemeltető átveszi az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező csákvári 1045/4 hrsz.-ú ingatlanon található 60 m2 alapterületű ravatalozó 

rendeltetésű épületet.  

 

2. Felek által előzetesen megkötött üzemeltetési szerződés szerint a jogviszony 2006. november hó 15. 

napjától kezdődően határozatlan ideig tart. 

 

3. Az Üzemeltető a jelen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy: 
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 az üzemeltetésre átadott épületet és berendezési tárgyait rendeltetésszerűen a temetkezési 

szolgáltatások biztosítására használja,  

 az épület helyiségeit tisztán tartja,  

 a működéssel felmerült hibákat kijavítja,  

 az üzemeltetés során felmerülő közüzemi díjakat az érintett szolgáltatók felé megfizeti,  

 a ravatalozó épület környékét folyamatosan tisztán tartja, gondozza /rendszeres kaszálás, szemét 

összegyűjtés stb./  

 más temetkezési vállalkozónak esetenként - saját közzé tett árai alapján- a ravatalozó épület és 

berendezési tárgyainak igénybe vételét biztosítja, 

 a működés során az ÁNTSZ előírásokat, valamint a kegyeleti szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

jogszabályokat, továbbá az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület vállalkozói etikai 

szabályzatának előírásait betartja, 

 a köztemetéseket lebonyolítja.  

 

4. Üzemeltető vállalja ravatalozó gondnok alkalmazását, valamint a ravatalozó folyamatos karbantartását, 

és a ráfordításokról évente beszámol az Átadónak. 

 

5. Üzemeltető 2014. január 1. napjától vállalja, hogy az 1999. évi XLIII. törvény 24/C. § (3) bekezdésében 

meghatározott, Csákvár településre vonatkozó szociális temetés keretében szükséges kellékeket (1-1 db 

ásó, lapát, kapa, csákány, létra, valamint pallódeszkák, rénfák, leeresztő kötél,/gurtni) saját tulajdonából 

biztosítja, a Csákvár, 1039 helyrajzi számú temetőben. Szociális temetés során, a sírhely kiásása és a 

sírbahelyezés idejére a kellékeket az eltemettető részére átadja. 

 

6. Üzemeltető a szociális temetés kellékeit az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozóban (Csákvár, 

1045/4 hrsz. ingatlanon) tárolja, a tárolásért Átadó külön díjat nem számít fel. 

 

7. Üzemeltető vállalja, hogy a 1999. évi XLIII. törvény szerint az eltemettetőt és a szociális temetésben 

közreműködőket tájékoztatja a munkavégzés szabályairól, valamint arról, hogy a munkavégzés során 

esetlegesen előforduló baleset miatt kártérítési követeléssel sem a temető tulajdonosa, sem a temető 

üzemeltetője, sem pedig az eltemettető felé nem élhetnek. A tájékoztatás tudomásul vételéről 

nyilatkozatot irat alá a szociális temetésben résztvevőkkel. 

 

8. Üzemeltető a szociális temetés kellékeit díjmentesen biztosítja. 

 

9. A szerződő felek a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és a tisztességes eltemettetés 

feltételeinek biztosítása és teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, fenntartják 

maguknak azt a jogot, hogy minden a szerződés teljesítésével és értelmezésével kapcsolatos vitás 

kérdést közös megegyezéssel rendezzenek.  

 

10. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés felmondására 3 hónapos felmondási időt kötnek ki, 

melyet írásban kell közölni a másik féllel.  

 

11. A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszűntethetik.  

 

12. Az Üzemeltető a szerződés megszűnése esetén az üzemeltetésre átadott épületet rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban adja vissza a tulajdonosnak.     

 

13. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári jog 

szabályai az irányadók.  

 

Felek a megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Csákvár, 2014.december …. 

………………………………..   ………………………………… 

Csákvár Város Önkormányzata   Mészáros Tamás Egyéni Cég” 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. december 19. 

 

 



14 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Előkerült egy több éves mulasztás, melynek keretében az evangélikus temető az egyház részére még nem 

került átadásra. A határozati javaslat szerint a Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a telekalakítást és az 

átadásra vonatkozó ügyvédi megállapodást készítesse el, kerüljön végrehajtásra a határozat.  

A bizottságok tárgyalták az előterjesztést, elfogadásra javasolják.  

 

Mészáros Tamás képviselő  

Az igazságoz az lenne, hogy mindent vissza, de az most önkormányzat tulajdonú, temetések lebonyolítására 

nem alkalmas. Ez szociális parcella lesz, nem egyenlő a köztemetővel. Ha valamikor az önkormányzat 

köztemetőt akar nyitni, azt a régi temető területén megteheti.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, javaslom az evangélikus temető leválasztásáról szóló határozati 

javaslat elfogadását.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

432/2014. (XI. 25.) határozata 

Evangélikus temető leválasztásáról 

 
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az evangélikus temető leválasztásáról szóló 

előterjesztést, úgy határozott, hogy a Csákvár, 1039 helyrajzi számú, az önkormányzat tulajdonát képező 

temetőt a tényleges használatnak megfelelően megosztatja két területre. A használaton kívüli temetőrész az 

önkormányzat tulajdonában marad. A Csákvári Evangélikus Egyház által ténylegesen használt területet, 

maximum 7000 m2-t, az egyháznak ingyenesen a tulajdonába ad temető céljára. Az egyháznak átadott 

területen átadó és átvevő közös megegyezéssel szociális temetés céljára külön területet jelölnek ki, melyet a 

földmérővel a helyszínen kitűzetnek, valamint a területről vázrajzot készíttetnek. 

Felkéri az Önkormányzati Hivatalt, hogy telekalakításra és a szociális temetőrész kijelölésére kérjen be 

három földmérői árajánlatot. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb földmérői ajánlatot 

tevővel a telekalakítás elvégzéséhez szükséges megállapodást megkösse, az ügyvédi munkához szükséges 

megállapodást dr. Halászné dr. Metlágel Ágnes ügyvéddel megkösse keretszerződés szerint, valamint az 

ügyvéd által elkészített területátadási szerződést aláírja.  

A telekalakítási és ügyvédi költségeket 177.000,- Ft költségkeretig magára vállalja, a 2014. évi költségvetés 

terhére. 

 

Határidő: kiértesítés azonnal  

Felelős: polgármester 

 

7./ Lakbérek, bérleti díjak, közterület használati díjak, fenntartási díjak felülvizsgálata   

 

Illés Szabolcs polgármester  

A Képviselő-testület testületnek minden évben felül kell vizsgálnia a díjakat, melynek keretében dönthet 

azok emeléséről. Az előterjesztés tartalmazza a 2015. évre tervezett bérleti és közterület használati díjakat, 

melyek megállapításakor a KSH által javasolt 3%-os rátával számoltunk. Egyedül az úgynevezett „Bagóház” 

esetében tértünk el ettől, ott 5.000 forintban javaslom megállapítani a vásárok tartásakor fizetendő összeget.  

 

Zolnai Sándor képviselő  

Az előterjesztés több határozati javaslatot tartalmaz, a Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a hivatal 

vizsgálja felül a Sportközpont és az általános iskola térítésmentes használatát a CSTK, a Dallam AMI, és a 

Kun László Gimnázium esetében.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatta a Településfejlesztési Bizottság javaslatát.  
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Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

A Kun László Gimnázium esetében arányos rezsiköltség megfizetése tartható indokoltnak, hiszen más 

településen más néven fizetnek bérleti díjat.  

 

Mészáros Tamás képviselő: 

A Humán Erőforrások Bizottsága is tárgyalta a napirend szociális vonatkozású részeit. Ezen intézményeknél 

javasoljuk megvizsgálni a térítésmentes használatot. Az arányos rezsi térítés a minimum, ahhoz hogy a 

bérleti díj mértékét mekkora összegben határozzuk meg, további vizsgálat szükséges.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Jogosak a felvetések. A térítésmentesség felülvizsgálatáról esett szó, konkrét díjemelés nem hangzott el. Az 

önkormányzat a pálya bevételeinek határáig fizeti a center pálya világítását. Kértem a pénzügyi 

irodavezetőjét, hogy nézzen utána, jelenleg hogy állunk, elmondta, hogy 3.235.000 forint körüli bérleti díj 

folyt be, a világításra pedig 1. 700.000 forintot fizettünk a Sportközpont villanyszámlájára. Még benne 

vagyunk a meghatározott keretben. Az arányos térítési díj csak az iskolára vonatkozik.  

Kérem, aki a térítésmentes használat felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat elfogadásával egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

433/2014. (XI.25.) határozata 

térítésmentes használat felülvizsgálatáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tersztyánszky Ödön 

Sportközpont, a Csákvári Torna Klub és az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

térítésmentes használatát felül kell vizsgálni a Dallam Alapfokú Műszétoktatási Intézmény, és a Kun László 

Középiskola vonatkozásában.  

Felkéri a Hivatalt, hogy a vizsgálathoz szükséges adatokat gyűjtse össze.  

 

Határidő:  

Felelős:  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Az önkormányzati lakások bérleti díjának emelésével kapcsolatban szintén a 3%-os emelést javasoltuk. A 

Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatta a javaslatot, a Humán Erőforrások 

Bizottsága nem javasolja az emelést.  

Szavazásra teszem fel azt, hogy aki egyetért az önkormányzati lakások bérleti díjának 3%-os emelésével, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat nélkül és 3 (három) 

tartózkodással a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelete  

 az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló 17/2011. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Zolnai Sándor képviselő  

A közterület használati díjakkal kapcsolatban javasolja a Településfejlesztési Bizottság a 3%-os emelést, 

illetve azt, hogy a bezárt vendéglátó egységek esetében a hivatal vizsgálja meg a közterület használatot. A 

használaton kívüli teraszok ronthatják a településképet is.  

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetértett a rendelettervezet elfogadásával, és támogatja a Településfejlesztési 

Bizottság javaslatát.  
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Illés Szabolcs polgármester 

Köszönöm, amennyiben más hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért a közterületek rendeltetésüktől eltérő 

használatáról szóló 14/2013. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításával, kézfeltartással jelezze 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkotja:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

a közterületek rendeltetésüktől eltérő használatáról szóló 14/2013. (IX. 25. ) önkormányzati 

rendeletének módosításáról. 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Illés Szabolcs polgármester  

A nem lakáscélú ingatlanok között szerepel a Bagóház, melynek kapcsán említettem a bérleti díj 3%-os 

emeléstől eltérő 5.000 forintra történő emelését. Ebbe a határozatba kerül beépítésre a Csákvári Torna Klub 

Kyokushin Szakosztálya kérelme szerinti kedvezmény is, melynek keretében az Esterházy Móric 

Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola – A Kempo egyesület által használt külön helyisége 

12,605 Ft+Áfa/hó bérleti díjért vehető igénybe, a helyben működő önálló sportegyesületek (igazolással),  

szakosztályi keretek között működő egyesületek esetében: 14 éves korig: 0 Ft,  

14 év felett 6.300,- Ft. + Áfa /hó.  

A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatta a javaslatot, így amennyiben 

hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki egyetért a nem lakás célú ingatlanok bérleti díjáról szóló határozati 

javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

434/2014. (XI.25.) határozata 

nem lakás célú ingatlanok bérleti díjáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díját 2015. 

január 1-től a következők szerint állapítja meg:  

Sorszám Megnevezés 2015. év 

1. Szent Mihály tér 6. (napközi épülete) 150,790 Ft+Áfa/hó 

2. Szabadság tér 3. Bagóház (volt lakás) 24.765 Ft+Áfa/hó 

3. Raktár helyiség (régi iskolánál) 3.960 Ft+Áfa/hó 

4. Kastélypark 3. Sirály Kht. 388,420 Ft+Áfa/hó 

5. 

704. Hrsz. -ból 110 m 2 bérlése (Kossuth u. 

27. belső udvar) 4,270 Ft+Áfa/hó 

6. Sportintézmény büfé  16,645 Ft+Áfa/hó 

7. 
Szabadság tér 3 „Bagó ház” – Közösségi 

terme vásározóknak eseti bérleti díj 5.000 Ft+Áfa/alkalom 

8. 

Szabadság tér 3 „Bagó ház” – Közösségi 

terme rendezvényekre - eseti bérleti díj 7,725 Ft+Áfa/alkalom 

9. 

Floriana Városi Könyvtár: Csákvár, 

Szabadság tér 8. sz. alatt lévő előadóterem 

(haszonszerzési céllal) 

1.030,- Ft/óra 

Alanyi Áfa mentes 

11.  

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 

házasságkötő terme  

(nem házasságkötési célra) 

2060 Ft/óra Alanyi Áfa mentes 

A Polgármester saját hatáskörben dönthet a 

kedvezményes, vagy térítésmentes 

bérbeadásról, melyről a következő Képviselő-

testületi ülésen beszámol. 
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A képviselő-testület felhívja a polgármestert a hatályos megállapodások módosítására.  

 

Határidő: 2014. december 30.  

Felelős:  polgármester 

 

 

 

 

Illés Szabolcs polgármester 

A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangúan támogatta a települési állati 

melléktermék gyűjtőhely fenntartási hozzájárulásáról szóló határozat elfogadását, melynek előterjesztésénél 

a 3%-os rátát vettük figyelembe.  

Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával kézfeltartással jelezze.  

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

 

13 Sportintézmény – Tornaterem  5,675 Ft/óra+Áfa  

15. Sportintézmény Center pálya 13,380 Ft+Áfa /óra 

16. Sportintézmény Center pálya világítással 19,300 Ft+Áfa /óra 

17. Sportintézmény műfüves pálya 16,790 Ft+Áfa /óra 

18. Sportintézmény műfüves pálya világítással 18,490 Ft+Áfa /óra 

19. Sportintézmény konditerem bérlet 

Felnőtt:  

3,370 Ft+Áfa /hó 

Diák:  

1,700 Ft+Áfa /hó 

20 

Esterházy Móric Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola TANTEREM  515 Ft+Áfa /óra 

21 

Esterházy Móric Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola - 

TORNATEREM 

930 Ft+Áfa /óra 

 

22 

Esterházy Móric Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola – ÉNEK 

TEREM 

 930 Ft+Áfa /óra 

 

23 

Esterházy Móric Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola - BÜFÉ 15,130 +Áfa/hó 

24 

Esterházy Móric Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola – A Kempo 

egyesület által használt külön helyiség 

12,605 Ft+Áfa/hó 

Helyben működő önálló sportegyesületek 

(igazolással),  

szakosztályi keretek között működő egyesületek 

esetében:  

14 éves korig: 0 Ft 

14 év felett 6.300,- Ft. + Áfa /hó 

 

25. Sportintézmény klubhelyisége 

1,285,- Ft+Áfa/óra 
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

435/2014. (XI.25.) számú határozata 

 Települési állati melléktermék gyűjtőhely fenntartási hozzájárulásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdonában lévő állati hulladékgyűjtő udvar 

fenntartási hozzájárulását 2015. január 1-től a következők szerint állapítja meg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület felhívja a polgármestert a hatályos megállapodások módosítására.  

  

Határidő: 2014. December 30.  

Felelős:  polgármester 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A következő határozati javaslat a termőföld, és egyéb külterületi, zártkerti ingatlanokról szól. A 

Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a Hivatal Fülöp Zoltán külsős tanácsadó bevonásával készítsen 

átfogó jelentést az önkormányzati tulajdonú földterületek adatairól.  

Ezt a javaslatot a Pénzügyi és Jogi Bizottság is támogatta, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki 

egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

436/2014. (XI.25.) határozata  

a termőföld, és egyéb külterületi, zártkerti ingatlanokról  

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy Fülöp Zoltán külsős 

tanácsadó bevonásával készítsen átfogó jelentést az önkormányzati tulajdonú földterületek adatairól (AK, 

művelési ág,) tényleges állapotáról (művelt, parlag) esetleges bérleti szerződéséről.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős. Jegyző  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Ebben az előterjesztésben az utolsó határozati javaslat a Csákvári Torna Klub Kyokushin Szakosztálya 

kérelméről szól. A kérelem a kempósok által használt külön helyiség használatára vonatkozik.  

A Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy a szakosztályi keretek között működő sportegyesületeknek 

0-14 év között térítésmentesen, 14 év fölött 6.300 Ft-os áron biztosítsa a Képviselő-testület a helyiség 

használatát. A Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával.  

Kérem, aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, melyben szerepel, hogy a kedvezményt a Képviselő-

testület a nem lakás célú ingatlanok bérleti díjáról szóló határozatában rögzíti, kézfeltartással jelezze.  

 

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

Sorszám Megnevezés 2015.év 

2. Kövecses Mihály 

4,400,- Ft + Áfa/hó 

4. Feind János  9,865,- Ft + Áfa/hó 
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

437/2014. (XI.25.) határozata 

Kérelem iskola tornatermének kedvezményes igénybevételére 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csákvári Torna Klub Kyokushin Szakosztálya 

kérelmének helyt ad, a kedvezményt a nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjáról szóló 434/2014. (XI.25.) 

határozatában rögzíti.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

8./ A közművelődésről szóló rendelettervezetről 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

A városi önkormányzatnak kötelező feladata intézményi szinten a közművelődési feladatok ellátásának 

biztosítása. Ezt a feladatot a korábbi testület a már meglévő intézményre, a könyvtárra telepítette, hogy ez a 

feladatkör az elnevezésben is megjelenjen, szükséges a könyvtár elnevezésének, ezzel Alapító Okiratának, és 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. A könyvtár korábban is ellátott ilyen jellegű 

feladatokat, de ezek nem voltak nevesítve, részletesen felsorolva az SzMSz-ben. 

A 4/2002. (III. 12.) önkormányzati rendelet szól a helyi közművelődésről, melyet felülvizsgáltunk, és 

aktualizálást követően javasolt új rendelet megalkotása. A rendelettervezetet elfogadás előtt társadalmi 

véleményeztetésre kell bocsátani, melyet a Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság 

javasol. A bizottsági üléseken tett javaslatok a rendelettervezetben átvezetésre kerültek.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, javaslom a közművelődésről szóló rendelet tervezet társadalmi 

véleményeztetésre bocsátását. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

438/2014. (XI. 25.) határozata 

a  közművelődésről szóló rendelet társadalmi véleményeztetéséről 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló rendelet-tervezetet 

társadalmi egyeztetésre utalja. 

Felkéri a jegyzőt a rendelet módosítás társadalmi vitájának lebonyolítására.  

 

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős: jegyző 

 

9./ Floriana Könyvtár Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Az előző napirendi ponthoz szervesen kapcsolódik az előterjesztés, mivel a könyvtár tevékenysége kibővült, 

ezért szükséges az Alapító okirat módosítása. A hivatal a szükséges intézkedéseket megtette, október 16-ig 

nem érkezett válasz az EMMI részéről, ezért került a módosítás a Képviselő-testület elé. A módosításokat 

tartalmazó tervezetek megküldésre kerültek, melyeket elfogadásra javaslok.  

 

Mészáros Tamás képviselő  

A Humán Erőforrások Bizottsága tárgyalta az előterjesztéseket, és elfogadásra javasolja mind a Floriana 

Könyvtár Alapító Okiratának, mind Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.  

 

Fehér Imre képviselő: 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetértett a Humán Erőforrások Bizottsága javaslatával azzal a kiegészítéssel, 

hogy az SZMSZ-ből kerüljön ki a nyomtatás és fénymásolás ára, és külön határozatban kerüljön 

megállapításra.  
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Szekeresné Horváth Zsuzsanna könyvtár vezető:  

Az SZMSZ- ben kötelező melléklet a könyvtár használati szabályzat, melynek 1. melléklete a díjszabások.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Mivel a könyvtár vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért kivettük az SZMSZ-ből.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér Alapító Okiratának előterjesztés szerinti 

módosításával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

439/2014. (XI.25.) határozata 

a Csákvári  Floriana Könyvtár és Közösségi Tér Alapító Okiratának XI. sz. módosításáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvári Floriana Könyvtár és Közösségi Tér  

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Az alapító okirat 8. pont  második mondata hatályát veszti, a 8. pont szövege a következő: 

 „Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.” 

A  9. pont  a hatályát veszti, helyébe a következő szöveg kerül:   

„a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. 

pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben meghatározott települési könyvtári és közművelődési feladatok ellátása”. 

A 11. pont 2. mondata hatályát veszti, s helyébe a következő szöveg lép: 

„a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések 

szerint a munkáltatói jogokat.” 

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

1.sz. melléklet 

 

A Csákvári Floriana Könyvtár és Közösségi Tér Alapító Okirata 

(a 2014. november 25-i XI. számú módosítással egységes szerkezetben) 

 

1. A költségvetési szerv neve: Floriana Könyvtár és Közösségi Tér  

 

2.   A költségvetési szerv székhelye:   8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. 

       

2.1.    A Magyar Államkincstárnál    

          vezetett törzskönyvi száma:           365963 

 

2.2. Számlavezető pénzintézete: Buda Regionális Bank Zrt.  

 

2.3. Pénzintézeti számlaszáma: 58300031-1444500730 

 

2.4. Adóigazgatási száma: 15365965-1-07  

 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- 

                                                                                    testülete 79/2004.(V.25.)  határozata 

 

 Jelen Alapító Okiratot jóváhagyó  

határozat száma:     Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

      /2014. (XI.25.)  határozata 
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4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó szerve, székhelye: 

 

A költségvetési szerv alapító szerve: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

A költségvetési  A költségvetési szerv fenntartója:              Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

 

5. A költségvetési szerv irányító – egyben felügyeleti - szerve:   

 

  Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. sz. 

6. Az Alapító Okirat 6. pontját hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 2. pontja. 

 

7. A költségvetési szerv működési területe:         Csákvár  Város teljes közigazgatási területe 

    

8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait 

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

9. A jogszabály által meghatározott közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 7. pontjában, 

valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvényben meghatározott települési 

könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. 

 

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:     

  

 10.1. TEÁOR ’08 alapján:  9101’08   Könyvtári, levéltári tevékenység 

   

 10.2. Szakágazati besorolása: 910100     Könyvtári, levéltári tevékenység 

   

            10.3. hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 4. pontja 

 

            10.4.  Kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei 2014. január 1-től 

 
Megnevezés Kormányzati funkció  

száma 

10.4.1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 083030 

10.4.2. Film-, video-, televízióműsor-gyártás 083030 

10.4.3. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 083050 

10.4.4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042    

10.4.5 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082043    

10.4.6. Könyvtári szolgáltatások 082044 

10.4.7. Közművelődési tevékenység 082091 

 

            10.5. hatályon kívül helyezte a 100/2011. (III.31.) számú határozat 6. pontja. 

 

11.     A költségvetési szerv vezetője: az intézményvezető, akit nyilvános pályázat alapján  

         meghatározott   időtartamra Csákvár  Város Önkormányzata Képviselő-testülete bíz meg, s  

          gyakorolja tekintetében – a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  

         törvényben foglalt - rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. 

          Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Csákvár Város Polgármestere. 

 Az Intézményt az intézményvezető képviseli. 
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12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás 

rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 

 

13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet 

használati jog illeti meg:  

 

  13.1. A csákvári  1976. hrsz-ú, 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. sz. alatt fekvő ingatlan, valamint 

benne lévő teljes felszerelés, berendezés és ingóságok. 

 

14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

 A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a települési 

könyvtári feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg 

azokat. 

          A 13. pont szerinti vagyontárgyak tekintetében  a költségvetési szerv Csákvár Város Képviselő-        

          testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, 6/2012.  

         (IV. 01.)  rendeletében foglalt előírásoknak is köteles eleget tenni. 

 

 15. A Floriana Könyvtár vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

A Floriana Könyvtár és Közösségi Tér Alapító Okiratát a Képviselő-testület a 79/2004.(V.25.) számú 

határozatával fogadta el, s a 35/2005.(IV.19.), a 86/2005. (VIII.16.), a 11/2008. (I.29.), a 68/2009.(IV.28.), a 

129/2009.(VII.28.), a 152/2009.(IX.15.), a 100/2011.(III.31.), az 55/2012.(II.27.), valamint a 277/2013. 

(X.29.), 331/2014. (VIII. 18.) számú határozatával módosította és ezen …../2014.(XI.25.) határozattal 

elfogadott XI. számú módosítással foglalta egységes szerkezetbe. 

 

Illés Szabolcs sk.      Tóth Jánosné sk. 

  polgármester       címzetes főjegyző  

 

 

Csákvár, 2014. november…    Illés Szabolcs sk. 

    polgármester 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elhangzott módosítások szerinti elfogadásával kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

440/2014. (XI.25.) határozata 

a Csákvári  Floriana  Könyvtár  és Közösségi Tér Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megállapításáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata a Floriana Könyvtár  és Közösségi Tér (rövidített név:  Floriana Könyvtár) 

működésének szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Általános rendelkezések 

 

A könyvtár neve: Floriana Könyvtár és Közösségi Tér  

rövidített név: Floriana Könyvtár 

Címe: Csákvár, Széchenyi u. 8. 

 

Az intézmény alapfeladata: 

 

A helyi közművelődési rendeletből az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtása. 
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A Floriana  Könyvtár  és Közösségi Tér (továbbiakban: könyvtár) Csákvár lakosságának nyilvános 

közkönyvtári és közművelődési ellátást biztosít a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.  

Az intézmény fő feladata a közművelődési rendeletben foglaltak alapján Csákvár város kulturális életének 

koordinálása, naprakész kapcsolattartás a város önkormányzatával, intézményeivel, civil szervezeteivel, 

valamint az éves eseménynaptár elkészítése, folyamatos frissítése. 

Kulturális és közhasznú információk gyűjtése és szolgáltatása. Szakmai segítség nyújtása az intézmények és 

civil szervezetek programjainak szervezésében, lebonyolításában. 

 

A könyvtár feladatai 

I. A könyvtári ellátás terén: 

 

 nyilvános közkönyvtár törvényben előírt feladatainak teljesítése 

 könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása gyermekeknek 

 olvasóvá nevelés, irodalmi ízlés fejlesztése  

 találkozók, irodalmi ankétok  - könyvbemutatók, könyvünnepek szervezése 

 helytörténeti gyűjtőmunka, archiválás 

 kapcsolattartás helyi, megyei és országos szervezetekkel, társintézményekkel, a könyvtári 

információszolgáltató központokkal  

 digitális írástudás fejlesztése 

 nyilvános internetes számítógépes terem, wifi hálózat működtetése 

 a könyvtári nyilvántartás korszerűsítési lehetőségének megvizsgálása,a  könyvtári állomány digitális 

feldolgozása  

 könyvtárhasználati és közhasznú információ gyűjtése és szolgáltatása 

 az intézmény infrastruktúrájának önköltséges alapon a lakosság rendelkezésére bocsátása.  

 

II. A közművelődés terén: 

 

 rendezvényszervezés, az ünnepek, évfordulók lebonyolítása, azok színvonalas megrendezése, az 

ünnepek fontosságának tudatosítása, városi rendezvények tartalmi és technikai szervezése, 

lebonyolítása, segítése 

 hagyományápolás és átörökítés 

 közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő tevékenység folytatása 

 közösségi művelődés,  klubok és egyéb azonos érdeklődésű lakóhelyi, életkori közösségek 

létrehozása, patronálása 

 a település civil szervezeti együttműködésének támogatása 

 amatőr alkotó és művészeti csoportok szervezése, bemutatkozási lehetőség teremtése 

 különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a testvérvárosok 

kultúrájának, művészetének megismertetése.  

 kiállítások szervezése, rendezése.  

 tájékoztatás és információnyújtás alapvető idegenforgalmi szolgáltatásokról, 

alapellátásról,látnivalókról, rendezvényekről, szabadidő eltöltési lehetőségekről.  

 

II. A helyi média terén: 

 

  csákvári média szerkesztő bizottság működtetése 

 Csákvári-Bodméri Hírmondó (tartalmi és formai) szerkesztése, nyomdai előkészítése 

 hirdetésfelvétel 

 a  Csákvár-Gánt Televízió számára műsorkészítés (felvétel, vágás, adásba küldés). 

 Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök: 

 Az intézmény helyiségeinek bérbeadása (ha az alaptevékenységet nem zavarja) az  

önkormányzat költségvetési és vagyongazdálkodási rendelete szerint. 

 

III. Feladatainak ellátásához az önkormányzat biztosítja: 

 

 a költségvetésében meghatározott működési forrásokat. 

 Csákvár, Széchenyi u. 8. sz. alatti ingatlant, mint az intézmény székhelyét, valamint a benne lévő 

teljes felszerelést, berendezést és ingóságokat. 
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 közművelődési rendezvények és rendszeres művelődési formák számára a Csákvár, Szabadság tér 3. 

sz. alatti ingatlant, 

 városháza nagytermét (Házasságkötő terem) és a szabadtéri helyszíneket. 

 együttműködési megállapodás keretében más intézményei helyszíneit. 

 

IV. Az intézmény nyitva tartása: 

 

A könyvtár kölcsönzési idejében, azon felül a programok, rendezvények idején. Közművelődési programok 

külső helyszínen is szervezhetők. 

 A könyvtár kölcsönzési nyitva tartása keddtől péntekig 9 – 12 és 13 – 17 óráig, szombaton 8 – 12 óráig.  A 

számítógép terem látogatható az intézmény nyitva tartási idejében.  

 

V. Az intézmény dolgozói: 

 

Egy fő igazgató. Könyvtáros és közművelődési szakember. Vezeti az intézményt, elkészíti és karban tartja 

alapdokumentumait. Ellátja a könyvtár szakmai feladatait, irányítja a közművelődési tevékenységet. A média 

szerkesztő bizottság elnöke. 

Egy fő rendezvényszervező. Szervezi a város kiemelt rendezvényeit, az önkormányzat ünnepségeit. Napi 

kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, látogatja a kiscsoportos foglalkozásokat. Besegít a könyvtár 

olvasószolgálati munkájába. Ellátja mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője megbízza. 

Egy fő média szerkesztő. Részt vesz a szerkesztőség munkájában. A helyi újságot és egyéb kiadványokat 

nyomdakészre szerkeszti. Felvételeket készít a városi televízió számára, elvégzi a vágást, utómunkálatokat. 

 

VII.  Az intézmény dolgozóinak munkarendje: 

 

 A Floriana Könyvtár és Közösségi Tér dolgozói közalkalmazottak.  A munkaidő heti 40 óra, napi 8 óra, 

amelyet szükség szerint havi munkaidő keretben is meghatározhat az intézményvezető. A nyitva  

tartási időhöz, a rendezvényekhez igazodó egyéni munkarendet az igazgató állapítja meg. A letöltött 

munkaidőt havi jelenléti íven kell dokumentálni. 

 

VIII. A könyvtár állománygyarapítása, gyűjtőköre 

 

1. Állománygyarapítás: 

 

 A könyvtár állomány vétel, ajándék és csere által gyarapszik. 

 Gyűjtőkörbe nem tartozó anyag ajándékként sem kerül állományba. 

 Az állománygyarapításra szolgáló összeget a költségvetésben önálló tételként tervezzük és 

folyamatosan felhasználjuk. 

 A beszerzésnél nincs frekventált kiadó, a könyveket a lehető leggyorsabb és legkedvezőbb árú 

kiadónál vásárolja a könyvtár. 

 A beszerzés támpontja a nyomtatott és elektronikus könyvajánlók, személyes tájékozódás. 

     

2. A könyvtár gyűjtőköre 

 

 Gyermek és ifjúsági irodalom jelentős alkotásai, több példányban a kötelező iskolai 

olvasmányok. 

 Általános kézikönyvek magyar nyelvű kiadásai, összefoglaló művek, a könyvtári munka 

nélkülözhetetlen szakirodalma, továbbtanulók számára hasznos kézikönyvek. 

 A legfontosabb társadalomtudományi, társtudományi művek, érthető formában írt, 

nagyközönségnek szánt színvonalas kézikönyvek. 

 Vallás, pszichológia – pedagógia, filozófia stb. kézi- és ismeretterjesztő művei. 

 Természettudományok közül az általános műveken túl kiemelten a környezetvédelmi, botanikai, 

zoológiai művek. 

 Alkalmazott tudományokból főleg az egészségügyi-természetgyógyászati ismeretterjesztő, 

háztartási tanácsadói, hobbi, informatikai könyvek. 

 Mezőgazdasági könyveknél háztáji kiskert és állattenyésztés, gyümölcs-szőlőtermesztés. 

 Művészetek, sport témakörben az összefoglaló kézikönyvek, neves személyek életét, 

munkásságát bemutató könyvek, egyes ágak kézikönyvei. 
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 Nyelv és irodalom témakörben,  nemzeti és nemzetközi irodalomtudományi művek, lexikonok, 

monográfiák, nyelvtudományi művek, szótárak, helyesírási kézikönyvek, elemzések. 

 Földrajz, történelem  témakörben az általános gyűjtőkörű könyvtárnak megfelelő művek. 

 Kiemelten szerepel Csákvár és környéke irodalma, bármilyen dokumentum formájában. 

 

Dokumentumtípusok: 

 A könyvek alkotják a gyűjtemény gerincét. 

 Meghatározott ideig tároljuk a havi, heti, napi folyóiratokat, újságokat. 

 Kialakulóban van a CD és DVD adattár, mely lexikonokat, ismeretterjesztő műveket,  és kötelező 

olvasmányok filmes adaptációit tartalmazza. 

 

IX. Az állomány nyilvántartása, védelme és megőrzése 

  Az állományellenőrzést és, az állományból történő kivonást a könyvtár a mindenkori érvényes 

:jogszabályok alapján végzi  (3/1975 (VIII. 17.) KMPM együttes rendelete). 

Állományáról egyedi és csoportos nyilvántartást vezet. 

Alapvető nyilvántartások: 

a/ címleltár mely egyedileg tartja nyilván a dokumentumokat, könyv alakú. A könyvtár külön 

nyilvántartást vezet a könyvekről, illetve a nem nyomtatott dokumentumokról. 

A könyvtári szabályok szerint minden egyes könyvbe bekerül a tulajdonbélyegző és a címleltár 

szerinti sorszám. A CDre alkoholos filctollal a leltári szám. A fizetés alapjául szolgáló számlán igazolja a 

könyvtáros a bevételezést. 

b/ összesített nyilvántartás: a csoportos leltár: mely csoportosan tartja nyilván a dokumentumokat, ad 

összképet az állomány gyarapodásáról, fogyásáról. 

c/ napilapok folyóiratok nyilvántartása: e célra folyóirat nyilvántartó íveket használ a könyvtár. 

d/ sommás nyilvántartás készül, sorszám jelöléssel (brosúra nyilvántartás) a fogyó anyagként kezelt, 

értékhatárkorlátozás nélkül átvett, gyorsan avuló, vagy fizikailag könnyen megrongálódó kiadványokról. 

Minden esetben a könyvtáros dönt a fenti elveket megfontolva arról, hogy egyegy kiadvány 

milyen nyilvántartásba kerüljön. 

A brosúrába bekerül a könyvtár tulajdon bélyegzője, és a brosúra sorszám. 

A felnőtt és gyerekolvasóban külön címkatalógus segíti a feltárást. 

 

3. Selejtezés: az állományból való kivonás több okból ( elhasználódás, tervszerű állományapasztás, elveszés 

stb.) történik törlési jegyzőkönyv készítésével. 

 

 

X.   Könyvtár- számítógép használati szabályzat 

 

1. A könyvtár szolgáltatásai:  

 

a./ Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások  

könyvtárlátogatás  

állomány helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata  

információkérés (a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól)  

reprográfiai szolgáltatás (másolás)  

könyvtárhasználati foglalkozások 

számítógép és internet használat 

 

b./ Az egyes pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatások beiratkozással vehetők igénybe:  

kölcsönzés (könyv, periodika), előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, vakok és gyengén látók részére 

hangoskönyv szolgáltatás.  

A könyvtári olvasószolgálat tanácsadó, ajánló és a saját gyűjtemények keretein belül tájékoztató 

tevékenységet végez, figyelemmel a korosztályi igény szintekre. 

 

2. A könyvtárhasználatra jogosultak köre:  

 

A könyvtár beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatásait minden látogató igénybe veheti, a 

beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat pedig igénybe vehetik, ha személyazonosságukat hitelt érdemlően 

igazolják, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadják és betartják, a belépési nyilatkozat aláírásával erre 

kötelezettséget vállalnak. 
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A könyvtár a beiratkozáskor kapott olvasójeggyel látogatható. 

 

3. Beiratkozás: 

 

A beiratkozó olvasónak - a vonatkozó törvény szerint - a következő személyes adatait kell közölni, illetve 

igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevele száma, (mind 

emellett kérjük a beiratkozott olvasóinkat, hogy statisztikai, könyvtárhasználati elemzések érdekében önként 

szíveskedjenek közölni munkahelyük nevét és foglalkozásukat) (1997. évi CXL. tv. 57. § 1. bekezd.) 

-a könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint  

a személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni   

- 14 éven aluliaknak esetében a beiratkozáshoz jótálló nyilatkozat szükséges.  

-a beiratkozónak ismernie kell, és el kell fogadni a belépési nyilatkozat aláírásával a  

könyvtárhasználat és a kölcsönzés szabályait. A beiratkozási díj egy naptári évre 500,- Ft. 2015. január 1-től 

1.000,- Ft. 

-a beiratkozás 16 éves korig, és 70 éves kortól, valamint más könyvtárak munkatársainak díjtalan 

- 16 éves kortól diákoknak (nappali közép és felső oktatás), munkanélkülieknek, rokkant  

felnőtteknek 300 Ft/év, 2015. január 1.-től 500 Ft/év 

 

4. A kölcsönzés szabályai:  

 

-a kölcsönzés kölcsönző kártya segítségével történik, megtörténtét az olvasó annak aláírásával -a kölcsönzési 

határidő 1 hónap. A könyvtáros az olvasó kérésére a kölcsönzés határidejét meghosszabbíthatja, ha a 

könyvre előjegyzés nincs.  

-a kölcsönzésben levő könyvekre a könyvtár előjegyzést vesz fel, a könyv beérkezéséről az olvasót értesíti és 

maximum 5 munkanapig, számára félreteszi.  

-a könyvtárközi kölcsönzés útján kapott dokumentumokra az átadó könyvtár rendelkezései az irányadók. A 

könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét a könyvtár az olvasóra áthárítja.  

-az olvasónak a könyvtári könyveket gondosan kell kezelnie. Óvnia kell a könyveket minden nemű 

rongálástól és a kölcsönzési határidő lejártáig vissza kell szolgáltatnia.  

-ha az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig nem hozza vissza a könyvet, és nem kéri annak 

meghosszabbítását, a könyvtár három alkalommal szólítja fel. A háromszori felszólítás eredménytelensége 

után az érintett olvasó adatait a könyvtár átadja a fenntartónak, rövidített közjegyzői eljárás megindítása 

céljából.  

-ha az olvasó a könyvet elveszíti, vagy megrongálja, a könyvtár dönti el, hogy az elvesztett (megrongált) 

dokumentum helyett a dokumentum jellegének, valamint az elvesztéssel okozott  

kárnak, továbbá a dokumentum gyűjteményi értékének mérlegelésével az alábbi térítési módok közül 

melyiket választja: 

1. ugyanazon mű egy másik kifogástalan példányának leadását,  

2. forgalmi értékének befizetését  

3. könyv gyűjteményi értékének befizetését  

A kár megtérítéséig a könyvtár szolgáltatásait az olvasó nem veheti igénybe.  

-az állandó használat célját szolgáló kézikönyveket, különleges értékű könyvpéldányokat, kéziratokat, 

lexikonokat, térképeket, albumokat, egy példányban meglevő folyóiratokat, tehát az olvasótermi anyagot, 

valamint a helyismereti dokumentumokat, képviselő-testületi jegyzőkönyveket csak a könyvtárban helyben 

lehet használni.  

-a könyvtár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt munkát, 

tanulást. Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat. Azokat, akik közösségellenes mgatartással 

zavarják a könyvtárhasználókat, a könyvtári munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben 

(vagy arra kísérletet tesznek) az intézmény kizárhatja a használók köréből.  

-a könyvtárhasználó jogosult - szóban vagy írásban - a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdését, 

észrevételét, javaslatát megtenni. A könyvtáros a beiratkozott olvasók, a látogatók, és a kölcsönzött kötetek 

számát a munkanaplóban naprakészen nyilvántartja.  

 

5. Számítógép használat 

 

a/ A számítógépeket beiratkozás nélkül igénybe lehet venni. 

b/ Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve, a könyvtárhasználati szabályzatban foglalt 

feltételek elfogadása mellett lehet. A számítógépnél egy időben csak a bejelentkezett olvasó tartózkodhat. Az 

olvasó köteles minden üzemzavart bejelenteni a könyvtárosnak (az elindított program nem futtatható, 
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rendellenes kilépés a programból, lefagyás).A számítógépet a használó sem ki, sem be nem kapcsolhatja. A 

bejelentési kötelezettség elmaradása esetén keletkezett kár megtérítése a számítógép használót terheli. 

c/ Közízlést sértő tartalmú webhelyek látogatása, onnan állomány letöltése tilos! Figyelmeztetés ellenére 

történő ismételt előfordulásnál a szolgáltatás használatából kizárható a használó. 

d/ A számítógép használat időtartalma 1 alkalommal maximum 2 óra, túljelentkezés esetén a könyvtáros 

csökkentheti a gép mellett tölthető időt. Bejelentkezés esetén, ha a használó nem érkezik meg a bejelentett 

időpontban, a bejelentkezést semmisnek tekintjük. 

e/ Internetről, adatbázisokból, CD-ROM-okból állományok számítógépre történő letöltése, másolása tilos! A 

külső adathordozóra letöltött információ további felhasználásáért, a szerzői és a szellemi tulajdoni jogok 

felhasználásáért a könyvtárat nem terheli felelősség. 

f/ A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtárhasználati és udvariassági szabályokat, 

elvárásokat. Ügyeljenek arra, hogy mások ízlését, a csendhez, a kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát 

ne sértsék meg. 

 

Könyvtárközi kölcsönzés: 

Ha az olvasó részére kért könyvért az azt megküldő könyvtár térítést kér, akkor annak összege és a könyv 

visszaküldésének postaköltsége az olvasót terheli. 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

A Floriana Könyvtár és  Közösségi Tér célja egy olyan tevékenységszerkezet kialakítása, amely segíti  

• a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, 

• a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását 

• a város kulturális vonzerejének növekedését 

• a helyi-térségi azonosságtudat erősödését, 

• a helyben lakók érzelmi kötődését településükhöz.  

 

A Floriana Könyvtár és Közösségi Tér tevékenysége során figyelmet fordít a hátrányos helyzetben lévőkre, a 

kulturális esélyegyenlőségre. Az információs társadalom kihívásainak megfelelni tudó könyvtárat kíván 

létrehozni, ahol bárki egyenlő eséllyel hozzájut a számára szükséges információhoz. 

Fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, a folyamatosságot és az újítást, az újdonságok megjelentetését, 

a személyességet és az udvarias, barátságos hangvételt.  

Szándéka a kisebb közösségek létrehozásán túl a szélesebb közösséget, a várost, a régiót, illetve a 

testvérvárosi kapcsolatokat érintő és megmozgató programok létrehozása, bővítése, a közösségformáló és 

interaktív szerepvállalás. 

Törekszik az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok és életesélyt javító 

tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtésére, amelyek elősegítik a helyben lakók életminőségének 

növekedését, a praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzési szintjének 

növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához. 

 

Az intézmény korábbi Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 

         

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10./ A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása  

 

Illés Szabolcs polgármester: 

Mindhárom bizottság tárgyalta a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéről készült előterjesztést, kérem az 

elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.  

 

Mészáros Tamás képviselő  

A bizottsági javaslatokat tartalmazó összesítőből látszik, hogy a bizottsági ülésen elhangzott javaslatok 

beépítésre kerültek, a bizottság javasolja a munkaterv elfogadását azzal, hogy a júniusi helyett a szeptemberi 

ülésén tűzze napirendre a testvérvárosi kapcsolatokról szóló beszámolót, illetve a karácsonyi adománygyűjtő 

akció megszervezésének napirendjét ütemezze be.  
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Zolnai Sándor képviselő  

A Településfejlesztési Bizottság is tett hozzáfűzést, mely szerint javasolja, hogy novemberi ülésén tűzze 

napirendre a temetőről, és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálatát, illetve márciusi ülésén a gazdasági 

program elfogadását, SZMSZ-ének felülvizsgálatát. 

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szeptemberi ülésén tűzze napirendre a 

júliusi ülésre tervezett „Beszámoló a Csákvári Önkormányzati Társulás működéséről” szóló előterjesztés 

megtárgyalását. 

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

A februári ülés napirendjén szerepel a bölcsődei csoport működéséről szóló beszámoló. Ez az idei évben volt 

aktuális, mert akkor volt egy éves a bölcsőde megalapítása. A júniusi ülésen szerepel az oktatási és nevelési 

év eredményeiről szóló beszámoló, javaslom, hogy ott terjessze elő a bölcsőde működését az 

intézményvezető, ne a februári ülésen.  

A választáson győztes frakció programjában vállalt feladatokat elkezdi megvalósítani? Nem látom a 

munkatervben a konkrét javaslatokat, ezt hiányolom, így nem tudom elfogadni a munkatervet.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Az előző időszakban sem volt jellemző hogy a választáson győztes többség beleteszi a munkatervbe az ott 

vállaltakat. Nem felejtettük el, köszönjük a figyelemfelhívást, be fog kerülni a gazdasági programba, arra 

még van idő.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

A márciusi ülésre betervezésre került a gazdasági program elfogadása, Javaslom, hogy a kampányban ígért 

javaslat kerüljön bele a gazdasági programba, melyre december 1-ig lehet javaslatokat tenni.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Ha más kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a Képviselő-testület  2015. évi munkatervének 

elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 8 (nyolc) „igen” szavazattal, 1 (egy) „nem” szavazattal, és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

441/2014. (XI. 25.) határozata 

a képviselő-testület 2015. évi munkatervről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.évi munkatervét a következők szerint fogadja 

el: 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

2015. évi Munkaterve  

2015. január 13. 

1./ Ifjúsági díjra benyújtott javaslatok elbírálása 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

2./ Aktuális ügyek 

 

2015. január 22. Közmeghallgatás 

 

2015. január 27. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

      Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére vonatkozó tervezet 

     véleményezése 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 
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3./ Tájékoztató a helyi sajtó és média tevékenységéről   

     Előterjesztő: Könyvtár igazgató 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

         Pénzügyi és Jogi Bizottság 

4./ Aktuális ügyek 

 

2015. február 10.  

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

      Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének elfogadása 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

3./ Aktuális ügyek 

 

2015. február 24. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

      Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról, ezen belül 2014. évi  

     adóhatósági  munkáról, a 2014. évi megvalósult és még folyamatban lévő  pályázatokról 

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

3./ Kitüntetési javaslatok megtárgyalása („Csákvárért Oklevél”) 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

2015. március 24.  

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

      Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Gyermek és szociális étkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálata 

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

        Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

3./ Felmérés az önkormányzat és az állam tulajdonában lévő utak állapotáról 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jobi Bizottság 

                                            Településfejlesztési Bizottság 

 

4./ Fejérvíz Zrt. 2015. évi beruházási javaslata a bérüzemeltetett víziközművekre 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi:  Településfejlesztési Bizottság 

    Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

5./ 2015. évi községszépítési nap 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi:  Településfejlesztési Bizottság 

 

6./ A Képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásáról 

     Előterjesztő: polgármester  

     Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

    Humán Erőforrások Bizottsága  

    Pénzügyi és Jogi Bizottság  
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7./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

     Előterjesztő: polgármester  

     Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  

 

8./ Aktuális ügyek 

 

2015. április 28. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

     Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelet  

     elfogadása 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

3./ A 2015. évi belső ellenőrzési intézkedési terv végrehajtásáról 

      Előterjesztő: jegyző 

      Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

4./ Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, tájékoztató a        

    rendvédelmi szervek és egyéb szervezetek tevékenységéről 

    Előterjesztő: Bicske Város Rendőrkapitánya, Polgárőr Egyesület elnöke,  

                        Csákvári  Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, 

                        Rendészeti Kerekasztal elnöke,  

    Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság 

 

5./ Tájékoztató a Mentőszervezet 2014. évi munkájáról 

     Előterjesztő: polgármester:  

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága  

            Pénzügyi és Jogi Bizottság  

 

6./ Aktuális ügyek 

 

2015. május 26. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

      Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

3./ Beszámoló az építési pont 2014. évi feladatairól  

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság 

 

4./ Tájékoztató a csákvári önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 

      Előterjesztő: jegyző 

      Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

5./ Gyermekek nyári étkeztetéséről 

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

6./ Beszámoló a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről 

     Előterjesztő: ügyvezető   

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

                                         Településfejlesztési Bizottság 

                                         Humán Erőforrások Bizottsága 

 

7./Aktuális ügyek 

 



31 

2015. június 30. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés  között végzett munkáról 

     Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

3./ Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

4./ Tájékoztató az oktatási és nevelési év eredményeiről 

     Előterjesztő: Esterházy Iskola igazgatója 

                         Mese-Vár Óvoda vezetője 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

     

5./Aktuális ügyek 

 

2015. július 28. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

      Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Kitüntető cím adományozása (Csákvár Díszpolgára, Csákvárért díj, Csákvár Tiszteletbeli Polgára) 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

3./ „Kulturált környezetű lakóház" elismerő cím adományozása 

      Előterjesztő: polgármester 

      Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság 

 

4./ Aktuális ügyek 

 

2015. augusztus  ÜLÉSSZÜNET 

 

2015. szeptember 30. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

      Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. féléves 

     végrehajtásáról 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

3./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájáról 

     Előterjesztő: Intézményvezető 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

4./Beszámoló a testvérvárosi kapcsolatokról 

     Előterjesztő: alpolgármester 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

5./ Karácsonyi adománygyűjtő akció megszervezése 

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága  

 

6./ Beszámoló a Csákvári Önkormányzati Társulás működéséről 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 
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7./ Aktuális ügyek 

 

2015. október 29. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

     Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről 

      Előterjesztő: jegyző 

      Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság 

 

3./ Tájékoztató a „Vértes” Múzeum Baráti Kör Egyesület tevékenységéről 

     Előterjesztő: Egyesület Elnöke 

     Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság 

 

4./Döntés Bursa Hungarica pályázaton való részvételről 

    Előterjesztő: jegyző  

    Előzetesen véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága 

 

5./ Tájékoztató az önkormányzati infrastruktúra (víz, szennyvíz, közvilágítás stb.) ellátottsága  

     helyzetéről 

     Előterjesztő: polgármester  

     Előzetesen véleményezi: Településfejlesztési Bizottság  

 

6./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évre szóló munkatervének véleményezése 

     Előterjesztő: polgármester  

     Előzetesen véleményezi:  Humán Erőforrások Bizottsága 

 

7./ Aktuális ügyek 

 

2015. november 24. 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

     Előterjesztő: polgármester 

 

3./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének háromnegyedéves  

     alakulásáról 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

4./  A Képviselőtestület 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi:  Településfejlesztési Bizottság,  

                                               Humán Erőforrások Bizottsága 

Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

5./ Bérleti díjak felülvizsgálata /közterület használati díjak, lakbérek, állati hulladék lerakó/ 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

6./ „Arany János” tehetséggondozói pályázat  

       Előterjesztő: jegyző 

      Előterjesztést véleményezi: Humán Erőforrások Bizottsága, 

                                                 Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

7./ 2015. évi rendezvények rövid forgatókönyve és költségei 

     Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi:  Humán Erőforrások Bizottsága,  

                                               Pénzügyi és Jogi Bizottság 
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8./ A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálatáról 

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság  

 

9./ Aktuális ügyek 

 

2015. december 15. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 

     Előterjesztő: polgármester 

 

2./ Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

    Előterjesztő: polgármester 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

4./ Települési folyékony hulladék 2016. évi szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díjának  

     felülvizsgálata 

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Jogi Bizottság 

 

6./ 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

     Előterjesztő: jegyző 

     Előzetesen véleményezi:  Pénzügyi és Jogi Bizottság  

 

7./ A jegyző 2015. évi teljesítmény-értékelése 

     Előterjesztő: polgármester 

    Előzetesen véleményezi:   Pénzügyi és Jogi Bizottság  

 

8./ Aktuális ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

11./ Települési folyékony hulladék 2015. évi szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díjának  

       felülvizsgálata 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Kötelező feladat gondoskodni a települési folyékony hulladék elszállításáról, erre megfelelő vállalkozóval 

kell szerződést kötni. Az elmúlt évben Pataki Lajossal kötöttünk szerződést, nehéz ilyen szolgáltatót találni, 

sok előírásnak kell megfelelni, függetlenül attól, hogy a település nincs ellátva teljesen csatornával.  

A testület 1 évre bízta meg a szolgáltatót, semmilyen negatív észrevétel nem érkezett, a szolgáltatást 

biztosítani kell. Most 5 évre kötnénk meg a szerződést, azzal, hogy a szolgáltatási díj felülvizsgálatára 

minden évben lehetőség nyílik.  

 

Zolnai Sándor képviselő  

A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság is elfogadásra javasolja a települési 

folyékony hulladék 2015. évi szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díjának felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot, mely tartalmazza a szolgáltatóval kötendő megállapodást is.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

442/2014. (XI. 25.) határozata 

települési folyékony hulladék 2015. évi szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díjának felülvizsgálata 
 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék szállítására és elhelyezésére 

2015-2019. évre szolgáltatási szerződést köt a jelenlegi szolgáltatóval a határozat 1. mellékletét képező 

megállapodás szerint. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Pataki Lajos szolgáltatóval, az 1. számú mellékletben 

szereplő Megállapodást kösse meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő a megállapodás aláírására: 2013. december 19. 

 

4422014. (XI. 25.) határozat 1. melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

a települési folyékony hulladék átmeneti szállítási és elhelyezési rendjéről 

 

amely létrejött egyrészről Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9., Adószám: 

15727055-2-07, képviseli Illés Szabolcs polgármester) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről 

Pataki Lajos (8073 Csákberény, Petőfi Sándor u. 32., adószám: 46205245-2-07) szállítási vállalkozó, mint 

szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) között az alábbi feltételekkel. 

1. Megbízó 2015. január 1. napjától kezdődően a 2019. december 31. napjáig megbízza Szolgáltatót 

kizárólagos jogosultsággal, hogy Csákvár város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokról a 

települési folyékony hulladék elszállítását, elhelyezését elvégezze. 

2. Szolgáltató a települési folyékony hulladékot az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító-

telepre (Csákvár, 078 hrsz), az ott kialakított előkezelő medencébe köteles szállítani, és elhelyezni. Az 

elhelyezés során köteles betartani a technológiában megszabott mennyiségi korlátokat. 

3. Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlan-tulajdonosok közvetlen 

megrendelése alapján köteles 72 órán belül elvégezni, kivéve a vis maior, vagy az igénybevevő részéről 

felmerülő akadályokat. 

4. Szolgáltató csak és kizárólag Csákvár közigazgatási területén keletkezett települési folyékony 

hulladékot szállíthat a 2. pontban megjelölt helyre. 

5. Szolgáltató köteles megtagadni az olyan folyékony hulladék elszállítását, amely nem tartozik a 

háztartási eredetű folyékony hulladék fogalmába (pl.: technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap, 

mérgek, zsírok, ásványi olajok, hígtrágya, olajfogók tartalma), kivéve, ha az igénybejelentő rendelkezik a 

szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének külön engedélyével. 

6. Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetével kapcsolatos nyilvántartást vezetni és a 

szállítást dokumentálni. Ezen dokumentumokkal köteles az illetékes hatóságok felé a mindenkori 

jogszabályoknak megfelelően elszámolni, valamint köteles azokat a Megbízónak, az erre vonatkozó írásbeli 

kérés kézhezvételét követő 3 napon belül bemutatni. 

7. Szolgáltató köteles betartani az elszállítás, elhelyezés során a környezetvédelmi és közegészségügyi 

szabályokat, illetve a telepen az üzemeltető által meghatározott rendszabályokat, valamint az önkormányzat 

22/2003. (XII. 17.) rendelet ide vonatkozó előírásait. 

8. Szolgáltató köteles a szippantott szennyvizek csákvári szennyvíztisztító telepre történő 

beszállításával kapcsolatos külön megállapodást - a jelen szerződésben szereplő szolgáltatás megkezdése 

előtt - megkötni a telep üzemeltetőjével. 
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9. Szolgáltató a települési folyékony hulladék elhelyezése érdekében az üzemeltetőtől köteles előre 

szennyvíz elhelyezési jegyeket vásárolni és annak leadása után jogosult a szennyvizet elhelyezni. 

10. Szolgáltató a folyékony hulladék elszállításáért, elhelyezéséért a szolgáltatás megkezdésének 

időpontjában érvényes, a Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (XII. 17.) 

rendeletében meghatározott díjat számíthatja fel. Szolgáltató kizárólag az elszállított folyékony hulladék 

mennyiségének (m3-nek) megfelelően számlázhatja  lakosság felé a szállítási és lerakási díjat. 

Szolgáltató a lakosság részére felszámolt díjat 100,- Ft/m3 összegű állami támogatással köteles csökkenteni, 

ha az érintett ingatlan szennyvízcsatorna hálózattal nem ellátott és arra nem kapcsolható. 

Szolgáltató ezen szerződés időtartama alatt, az önkormányzat 22/2003. (XII. 17.) rendeletében meghatározott 

szállítási díjat nem emelheti. 

11. Szolgáltató vállalja, hogy a lakossági igénybevevőknek készpénzfizetési számlát állít ki, melyen a 

kötelezően előírt adatokon felül feltünteti  az állami támogatás összegét, valamint ezen kedvezménnyel 

csökkentett végösszeget. 

Szolgáltató az állami támogatás igénylése céljából az aktuális év szeptember 30. napjáig a szennyvíz 

elhelyezési jegyeket, a lakosság részére kiállított számlákat, valamint az állami támogatást tartalmazó 

összesítő számláit benyújtja az önkormányzati hivatal pénzügyi irodájánál. Az önkormányzat az igényelt és 

megkapott állami támogatást átutalja a Szolgáltató számlájára, az összeg önkormányzati számlájára történő 

megérkezést követő 8 naptári napon belül. 

12. Megbízó ezen megállapodást azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani, amennyiben a 

Szolgáltató ezen megállapodásban foglalt kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. 

Szolgáltató jogosult ezen megállapodást azonnal felmondani, ha az önkormányzat az igényelt állami 

támogatás átutalását a 11. pontban foglalt határidőben nem teljesíti.  

Felek, a másik fél írásbeli megkeresésének kézhezvételétől számított, 60 napos határidővel jogosultak jelen 

megállapodást indoklás nélkül felmondani.  

13. Ezen megállapodás az 1. pontban foglalt időtartamig szól, de a felek közös akaratukkal 

meghosszabbíthatják. 

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes 

szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet, Ptk. szabályai, valamint Csákvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (XII. 17.) rendeletében foglaltak az irányadók. 

Jelen megállapodást felek, elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Csákvár, 2014. …………………... 

………………………………………….                    …………………………………………. 

Illés Szabolcs       Pataki Lajos 

  polgármester      vállalkozó 

 

Ellenjegyzem: Csákvár, 2014. ……………… 

 

Tóth Jánosné 

címzetes főjegyző 

 

12./ 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

A belső ellenőrzés a Csákvári Önkormányzati Társulás keretében zajlik. A Társulási Tanács meghirdeti a 

belső ellenőrzési szolgáltatásra a pályázatot, elbírálja és kiválasztja az ellenőrzést végzőt. A Társulási Tanács 

minden évben begyűjti a javaslatokat, és annak ismeretében hirdeti meg a feladatot. Négy javaslatot 

terjesztettünk elő a Képviselő-testület elé, melyek közül kettőt választottak ki a bizottságok. 
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Zolnai Sándor képviselő  

A Településfejlesztési Bizottság a Pénzügyi és Jogi Bizottsággal együtt egyhangúan javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a 2015. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint fogadja el:  

Tersztyánszky Ödön Sportközpont működésének, gazdálkodásának átfogó vizsgálata, az Önkormányzati 

Hivatalnál a pénzgazdálkodási bizonylati rend és okmányfegyelem ellenőrzése. 

 

Illés Szabolcs polgármester.  

Kérem, aki egyetért a bizottságok javaslatával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza:  

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

443/2014. (XI. 25.) határozata 

a 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról 
 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

1. Tersztyánszky Ödön Sportközpont működésének, gazdálkodásának átfogó vizsgálata. Becsült 

vizsgálati napok száma: 5 nap. 

2. Az Önkormányzati Hivatalnál a pénzgazdálkodási  bizonylati rend és okmányfegyelem 

ellenőrzése. Becsült vizsgálati napok száma: 5 nap. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület által kiválasztott témakörökről, illetve az ellenőrzendő 

szervezetekről tájékoztassa a Csákvári Önkormányzati Társulás munkaszervezetét. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal  

 

13./ Csákvár Szabadság u. 24. szám alatti lakos lakásvásárlási kérelméről  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

A Településfejlesztési Bizottság ülésére meghívtuk a kérelmezőt, aki elmondta, hogy a Szabadság tér 3. vagy 

a Szent István utcai önkormányzati lakások egyikét szeretné megvásárolni. Lakhatása jelenleg albérlettel 

megoldott. A Településfejlesztési Bizottság nem javasolja a megjelölt ingatlanok értékesítését, tekintettel 

arra, hogy a Szent István utcai lakásokra jogerős építési engedély van, a Szabadság tér 3. szám alatti ingatlan 

pedig jelenleg is bevételt hoz az önkormányzatnak, illetve közösségi célokra használják.  

 

Fehér Imre képviselő:  

Albérleti lehetőséget ajánlottunk fel a kérelmezőnek a későbbiekre, ezzel nem kívánt élni.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, mely szerint a Képviselő-testület Babai Jenő részére 

nem értékesíti kérelmében megjelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

444/2014. (XI.25.) határozata 

Szabadság u.24 szám alatti lakos kérelme 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos megismerte Babai Jenő 8083 Csákvár 

Szabadság u. 24. szám alatti lakos kérelmét, és úgy határozott, hogy az abban megjelölt ingatlanokat nem 

értékesíti.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal  
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14./ Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségéhez való csatlakozásról  

 

Illés Szabolcs polgármester  

A Tersztyánszky Ödön Sportközpont néhány éve tagja volt a Sportlétesítmények Magyarországi 

Szövetségének. A tagsági díj fizetésének elmaradása miatt néhány éve a tagság megszűnt, de most újra 

lehetőség nyílik csatlakozni a szövetséghez. A tagsági díj 30.000 Ft/év. A tagsággal különböző 

konferenciákon lehet részt venni, amelyen sportlétesítmények fejlesztésével kapcsolatosan lehet információt 

gyűjteni, illetve cserélni a taglétesítményekkel. Utánajártunk, lehetősége van nem önálló intézménynek is a 

csatlakozásra. 

A Humán Erőforrások Bizottsága és a Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatta a csatlakozást, kérem, aki 

egyetért a bizottságok javaslatával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

445/2014. (XI. 25.) határozata 

a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségéhez való csatlakozáshoz 

. 

A: Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a tulajdonában és fenntartásában lévő 

Tersztyánszky Ödön Sportközpont csatlakozását 2015. január 1-től a Sportlétesítmények Magyarországi 

Szövetségéhez. A 30.000 Ft/év tagdíjat a költségvetésből biztosítja. 

 

Felkéri a Hivatalt a belépési nyilatkozat megküldésére.   

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2014. december 15. 

 

15./ Folyamatban lévő beruházásokról 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Az önkormányzati választásokat követően az új képviselő testület munkájának megkezdéséhez kíván ez a 

beszámoló segítséget nyújtani a folyamatban lévő beruházások ismertetésével. Az elmúlt időszakban 

megkezdett, és jelenleg is folyamatban lévő beruházásokat tartalmazza az előterjesztés.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem a 

bizottsági elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Hivatal a CBA építésével kapcsolatban előírt zebra megépítése érdekében keresse meg 

az építéshatóságot, a használatbavételi engedélyben előírtak betartatása végett. 

 

Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyetértett a Településfejlesztési Bizottság javaslatával, a módosítás szerinti 

határozati javaslat elfogadásával.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával aszerint, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót 

tudomásul vette, és felkéri a Hivatalt, hogy a CBA használatbavételi engedélyében előírt, Bokréta – 

Széchenyi utca kereszteződésében megvalósuló zebra építési kötelezettség teljesítése érdekében keresse meg 

a bicskei építéshatóságot, kézfeltartással jelezze.  

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

446/2014. (XI. 25.) határozata 

Folyamatban lévő beruházásokról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a folyamatban lévő beruházásokról szóló tájékoztatót 

megismerte, azt tudomásul vette. 

Felkéri a Hivatalt, hogy a CBA használatbavételi engedélyében előírt, Bokréta – Széchenyi utca 

kereszteződésében megvalósuló zebra építési kötelezettség teljesítése érdekében keresse meg a bicskei 

építéshatóságot.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: kiértesítés azonnal 

 

16./ Csákvári Önkormányzati Társulás keretében főépítész alkalmazásáról  

 

Illés Szabolcs polgármester  

A Csákvári Önkormányzati Társulás elnökeként levélben kerestem meg az önkormányzatokat a települések 

tevékenységéhez szükséges főépítészi alkalmazással kapcsolatos tájékoztatóval. 

A Társulásban lehetőség van főépítész alkalmazására, mely az egyes önkormányzatok költségét csökkenti. 

Természetesen az egyes önkormányzatok társulással szembeni fizetési kötelezettsége a főépítész 

alkalmazásával növekszik.   

A Településfejlesztési Bizottság nem támogatta a Csákvári Önkormányzati Társulás keretében főépítész 

alkalmazását, mellyel a Pénzügyi és Jogi Bizottság is egyetértett.  

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ne alkalmazzon főépítészt, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

447/2014. (XI. 25.) határozata 

Csákvári Önkormányzati Társulás keretében főépítész alkalmazásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Csákvári Önkormányzati Társulás tagja a 

főépítész alkalmazással nem ért egyet. 

 

Az önkormányzat felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzatot a jelen határozatnak megfelelően 

képviselje a CSÖT főépítészi alkalmazásával kapcsolatos tárgyalásokon. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: kiértesítés azonnal 

 

17./ Petőfi Sándor utcai beázásról 

 

Illés Szabolcs polgármester  

A szeptemberi nagy esőzéseket követően a Petőfi és a Bokréta utca sarkán található ingatlan tulajdonosa 

jelezte, hogy az ingatlan előtt elhúzódó árok a nagy mennyiségű csapadékvizet nem tudta elvezetni, ez betört 

az ingatlan területére és elöntötte a pincehelyiségét. Az előterjesztéshez csatolva vannak a fényképek, 

melyeken látszik a beázás mértéke. Korábban készült csapadékvíz elvezetési tervdokumentáció, ami nem lett 

engedélyeztetve, és nem készült el a kivitelezés. Ez a dokumentáció rendelkezésre áll, a megfelelő anyagi 

háttérre várunk a munka elkezdéséhez. 

A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót. 

 

Zolnai Sándor képviselő: 

A Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy keressük meg a Közútkezelőt, a lakossági panasz 

ismertetésével megoldást kérve a balesetveszélyes állapot megszüntetésére. A folyamatban lévő beruházások 

közt szerepel, hogy az önkormányzat a pillanatnyi veszélyt kőműves munkával hárítsa el.  

A Közútkezelő részére elküldtük a megkeresést, telefonos egyeztetés kapcsán annyit mondtak, hogy gyors 

reagálás lesz, megvizsgálják a helyzetet, azonban az önkormányzat vizét is vezeti az árok, ezért javaslatot 

fognak tenni költségmegosztásra. 
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Fehér Imre képviselő:  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság pénzügyi forrást nem tud megjelölni, a következő évi költségvetés tervezésekor 

megvizsgálja a lehetőségeket.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki egyetért azzal, hogy polgármester levélben keresse 

fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, lakossági panasz alapján, fényképeket mellékelve a Petőfi utcai árok 

javítása érdekében, és Képviselő-testület kérje fel a Hivatalt, hogy az árok karbantartás keretében lehetséges 

és tervezett javításokat mielőbb végezze el, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

448/2014. (XI. 25.) határozata 

a Petőfi Sándor utcai beázásról 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor utca végén történt beázás miatt felkéri a 

polgármestert, hogy levélben keresse fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, lakossági panasz alapján, 

fényképeket mellékelve a Petőfi utcai árok javítása érdekében.  

Felkéri a Hivatalt, hogy az árok karbantartás keretében lehetséges és tervezett javításokat mielőbb végezze el.  

 

Felelős:  

Határidő:  

 

18./ 1280/15 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről 

 

Illés Szabolcs polgármester  

Tavasszal kötött az önkormányzat Szikszai Sándorral ingatlanbérleti megállapodást a tulajdonában lévő 

1280/15 helyrajzi számú területre vonatkozóan. A használatért az önkormányzat nem kért pénzt, 

ellenszolgáltatásként kérelmező vállalta, hogy rendben tartja a területet.  

Lakossági panaszt követően az önkormányzat munkatársai helyszíni bejárás során nem azokat a viszonyokat 

tapasztalták, amiket a bérlő a szerződésben vállalt, ezért felszólításra került, hogy szüntesse meg a jogellenes 

állapotokat. Ez nem történt meg, így az önkormányzat felbontotta a szerződést.  

Kérelem érkezett Szikszai Sándortól, melyben kéri, hogy az önkormányzat a korábbi szerződését módosított 

formában léptesse életbe.  

 

Zolnai Sándor képviselő  

A Településfejlesztési Bizottság meghívta az érintettet, és tisztáztuk, hogy a 1280/15 helyrajzi számú 

ingatlan közterület, nem javasoljuk ennek változtatását. Erre az ingatlanra a közterület használati rendeletben 

foglalt szabályok érvényesek, melyek nem adnak lehetőséget más tevékenység végzésére. A javaslat része, 

hogy a polgármester a közterület használat szabályainak megfelelő megállapodást kössön a kérelmezővel.  

A javaslat elfogadásával a Pénzügyi és Jogi Bizottság is egyetértett.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Kérem, aki a bizottsági javaslatok elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

449/2014. (X1. 25.) határozata 

Szikszai Sándor ingatlan bérleti kérelméről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszai Sándor Csákvár, Hunyadi u. 39. szám 

alatti lakos által kérelmezett, a 1280/15 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan vállalkozási célú 

használatára vonatkozó kérelmet elutasítja, az ingatlant nem minősíti át, az marad közterület. A közterület 

használatát Szikszai Sándor részére a közterületek használatának megfelelően támogatja. 
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A közterület használat egyes kérdéseiről szóló 14/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése 

szerinti közérdeknek minősíti a kérelmet, ennek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott 

hatáskörben, a rendelet 10. § (4) bekezdése szerint kösse meg az 1280/15 helyrajzi számú önkormányzati 

ingatlan használatát részletesen szabályozó megállapodást. 

A közterületet kérelmező a terület fenntartása ellenében gépek tárolására használhatja, munkavégzésre nem. 

Felszólítja a kérelmezőt, hogy a közterületen a gazdasági tevékenységet azonnal szüntesse meg. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

19./ Egységes leltárfelvételi programról  

 

Knausz Imre alpolgármester, intézményvezető:  

Javasoltam a Képviselő-testületnek leltárfelvételi program bevezetését, mely hálózati módban az 

intézményeknél is használható lenne. A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság 

tárgyalta az előterjesztést, és javasolják, hogy vizsgáljuk meg az önkormányzatnál jelenleg is használt 

rendszer, a Corso leltár modul bevezetésének lehetőségét, illetve pénzügyi vonzatát. A bizottsági javaslat 

szerint az összegyűjtött adatokat a januári Képviselő-testületi ülésre terjesztem elő.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Egyetértek a bizottságok javaslatával, amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki támogatja a javaslat 

elfogadását, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

450/2014. (XI. 25.) határozata 

egységes leltárfelvételi programról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gondozási Központ és Idősek Otthona 

intézményvezetőjét, mint javaslattevőt, hogy vizsgálja meg az önkormányzat által használt Corso program 

leltár modulja milyen feltételekkel használható, illetve milyen költségvonzata van. Az összegyűjtött adatokat 

a januári Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.  

 

Határidő: 2015. január 15.  

Felelős: intézményvezető 

 

20./ Aktuális ügyek 

 

80 éven felüliek karácsonyi ajándékozásáról 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

A Képviselő-testület 423/2014. (XI. 11.) határozatának megfelelően az ajánlati felhívást a határozat szerinti 

három vállalkozás megkapta, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján is meghirdetésre került a 

pályázat. Az eljárást megindító felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig két ajánlat érkezett be. 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság bontotta a beérkezett pályázatokat. A két ajánlat közül Kiss László ajánlatát 

választotta ki a bizottság, mely tartalmában az ajándék jellegnek jobban megfelel. A választásnál szempont 

volt még, hogy a nyertes ajánlatban kizárólag az idősek számára közvetlenül fogyasztható élelmiszerek 

szerepeltek.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Kérem, aki egyetért a tájékoztató, elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

 

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 
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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

451/2014. (XI. 25.) határozata 

80 éven felüliek karácsonyi ajándékozásáról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, megismerte a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén 

történt pályázatbontás eredményét, melynek során a kedvezőbb ajánlatot tevő Kiss Lászlót (8083 Csákvár, 

Radnóti u. 27.) állapította meg nyertesnek.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Csákvár város új honlapjáról, és a képviselő kötelezettségek teljesítéséről 

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Mindenki megkapta az arculati tervet, a három bizottság tárgyalta, átadom a szót.  

 

Zolnai Sándor képviselő:  

A Településfejlesztési Bizottság tagjai látták a holnaptervezetet, tudomásul vettük, várjuk a javaslatokat.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

Javaslom, hogy a „Gazdaság” helyett „Szolgáltatások” fül szerepeljen, melybe kerüljön bele az egészségügyi 

alapellátás, rendelési idővel, elérhetőségekkel.  

 

Csutáné dr. Hámori Anikó képviselő  

Ezt én is jeleztem, mint orvos, illetve, hogy legyen külön vendéglátás menüpont is, ahol a vendéglátó 

egységek szerepelnek, elérhetőséggel, nyitva tartási idővel.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, akinek még észrevétele van, jutassa el hozzánk, és a honlap szerkesztésekor figyelembe vesszük a 

javaslatokat.  

 

Fehér Imre képviselő  

A Pénzügyi és Jogi Bizottság megállapította, hogy összeférhetetlenség nem áll fent, a méltatlansággal 

kapcsolatban előírt köztartozásmentes adatbázisba történt bejelentkezési, illetve vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségüknek valamennyien eleget tettek mind a képviselő, mind a nem képviselő bizottsági tagok.  

 

Illés Szabolcs polgármester:  

Kérem, aki egyetért az új honlapról, illetve a képviselői kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztató 

tudomásulvételével, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

452/2014. (XI. 25.) határozata 

Tájékoztató az új holnapról és a képviselői kötelezettségek teljesítéséről 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új honlapot megismerte, véleményeket, 

észrevételeket az illetékeseknek továbbítja.  

 

A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételei kötelezettségének teljesítéséről, 

a nemleges összeférhetetlenségről, illetve a méltatlansággal kapcsolatban előírt köztartozásmentes 

adatbázisba történt bejelentkezési kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
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Tájékoztató Csákvár Város Önkormányzata részvételével működő társulásokról 

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix  

Részletes tájékoztatót igyekeztem adni, a bizottságok tárgyalták, nem kívánom ismertetni az előterjesztést, 

kérem a tájékoztató elfogadását.  

 

Illés Szabolcs polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, elfogadásra javaslom a tájékoztatót. Kérem, aki egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, 9 (kilenc) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

453/2014. (X1. 25.) határozata 

a Csákvár Város Önkormányzata részvételével működő társulásokról szóló tájékoztatóról 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csákvár Város Önkormányzata részvételével 

működő társulásokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

Választópolgári megkeresést kaptam arra vonatkozóan, hogy a Budai sarkon lévő buszmegállóban nincs 

váróhelyiség. Elég sokan érintettek ebben a megállóban, jön a tél, javasolt oda fedett buszváró létesítése. 

Érdemes lenne a következő évi költségvetés tervezésekor figyelembe venni ezt az igényt.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Engem is kerestek hasonló problémával, a Gánti út elején lévő buszmegállóban szintén nincs váróhelyiség. 

Oda is szeretnének egy fedett helyiséget.  

 

Zolnai Sándor  képviselő  

Utána érdeklődtem, a legolcsóbb ajánlat 400.000 forint, nem polikarbonát, hanem plexi, de ez csak 

tájékozódás, folyamatban van az egyeztetés arra vonatkozóan, hogy helyi vállalkozó meg tudná-e oldani.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő: 

A november 20-i Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat, mely a Nemzeti Kastély Program 

elindításáról szól. Turisztikai célú hasznosításra kerülne sor a felsorolt épületek esetében, a listában szerepel 

az Esterházy Kastély is. Érdemes lenne utána járni a dolognak, nem szerepel az egészségügyi hasznosítást a 

felsorolásban.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Én is olvastam, az 1. számú mellékletben szerepelnek az érintett épületek megyei bontásban. Csákvár ebben 

szerepel, de konkrét megjelölés hasznosítás vonatkozásában nincs. Míg konkrétan fel vannak sorolva azok a 

kastélyok, ahol konkrét megjelölés szerepel, hogy milyen célra, Csákvár csak a mellékletben szerepel. De 

természetesen utána érdeklődök, hogy mi a szándék, de azt gondolom, hogy feleslegesen ne keltsünk 

pánikot. Pénteken beszéltem a kórház gazdasági igazgatójával, ő is úgy nyilatkozott, hogy lehet, hogy 

bekerül a programba, de arról nincs szó, hogy az egészségügyi ellátás megszűnne itt. 

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Az igazgató kifejtette, hogy a kórház itt maradását sokkal inkább látná biztosítottnak, nagy terület van, ahol 

megvalósulhatna zöldberuházással, a régi épületben gazdaságtalanul működik a kórház. Rajtunk nem múlik, 

szükség van a kórházra, a munkahelyek és a sajátos szerep, biztosított.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

A testületi ülések nyilvánosságával kapcsolatban kérdezem, hogy marad továbbra is a hírmondóban lévő 

összefoglaló és a televízióban a szerkesztett híradó?  
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Illés Szabolcs polgármester  

Elébe ment a dolgoknak, a következő testületi ülésre szeretnénk behozni a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításának tervezetét, hogy a lakossági kérelmeknek eleget tudjunk tenni és a programban 

vállaltakat tudjuk teljesíteni. Ha a decemberi ülésen módosítja a testület az SZMSZT, akkor a testületi ülések 

januártól vágatlanul kerülnek adásba.  

 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző  

Volt szándék, hogy a mostani ülésen terjesszük elő, de rendeletmódosítást csak a Pénzügyi és Jogi Bizottság 

előzetes véleménye után lehet előterjeszteni, így ezt már a bizottsági ülések után nem vállaltam.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

A következő kérdésem a harmadik háziorvos ügye. Van egy jelentkező, aki beadta szeptemberben a 

jelentkezést, ez az ügy hogy áll?  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Az akkori testület állásfoglalást kért a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási 

Népegészségügyi Intézetétől és szakjogásztól is. A határozatban az szerepel, hogy ha megérkezett a két 

vélemény, akkor fogja a következő testület napirendre tűzni. A jogász szakvéleményét még nem kaptuk meg, 

pedig már szerettük volna előterjeszteni. Ha megérkezik a vélemény, azonnal a testület elé terjesztjük.  

 

dr. Szeredi Péter képviselő  

Nem értettem egyet akkor sem, az elnapolással, de ha rövidesen megérkezik, akkor rendben van.  

Visszatérő probléma a gesztenyefák permetezése az aknázó moly elleni védelem érdekében. A védekezés 

első lépése a lehullott falevelek összegyűjtése, és elégetése, melyre most még lehetőség lenne.  

Javaslom, hogy december első szombatjára szervezzünk társadalmi munkát a Kastélyparkba a levelek 

összegyűjtésére. Én vállalom a részvételt. 

 

Zolnai Sándor képviselő: 

A szolgáltató november 29-re zöld hulladék gyűjtést vállalt, jó lenne addigra összegyűjteni a leveleket, így el 

is tudnánk szállítatni őket. Nem szükséges az égetés, a komposztálás során is elpusztulnak a lárvák.  

Azonban péntek délután össze kellene szedni a leveleket, hogy szombat reggel a szolgáltató el tudja 

szállítani.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Holnap délig körbe járjuk a kérdést, és akkor tesszük fel a felhívást, ha kivitelezhető. Célozzuk meg a 

pénteki napot, mindenkit értesíteni foguk, ha sikerül megszervezni az akciót.  

 

Tóth Árpádné MSZP helyi szervezetének képviselője:  

A honlapon is láttuk, hogy a Petőfi utcai játszótér játékait letörték, tönkre tették. Fiatalok járnak oda, őket is 

kellene kezelni. Van olyan kezdeményezés, melynek keretében a fiataloknak megfelelő tornaszereket 

helyeznek ki, ahol ők is tudnak játszani. Ahol a játszótér van, a felső részen ki lehetne alakítani egy ilyen 

helyet, és elmondani a fiataloknak, hogy az az ő játszóterük, a másik pedig a kicsiké. Kell foglalkozni a 

fiatalokkal is, jó kezdeményezés lenne egy ilyen. Figyelni kell erre a korosztályra is. Meg kell nézni, milyen 

feltételei vannak egy ilyen tornapark létesítésének.  

 

Illés Szabolcs polgármester  

Múlt héten érkezett ilyen pályázati felhívás, BM talán, erőpark a neve, 50% támogatottság van a pályázatban, 

és egymillió forint körül volt négy vagy öt ilyen szabadtéri eszköz felállítása.  

Szombat délután érkezik a huszárjárőr, pontos időpontot nem tudnak mondani, de késő délutáni órákra 

tervezik az érkezést. Gyertyagyújtással emlékeznének az emlékműnél, szállást és vacsorát Kiss László 

felajánlotta, a lovakat a Lovasbarátok fogadják be.  

Megérkeztek a karácsonyi dekorációs égők, amiket vállalkozók és testületi tagok felajánlásból vásároltunk. 4 

nagy és 8 kicsi. Csütörtökön elkezdik készíteni az adventi koszorút a Szabadság téren, és reméljük 

vasárnapra elkészül.  

 

Katonáné dr. Venguszt Beatrix képviselő  

Most szembesültem vele, hogy volt gyűjtés, és a testületben nem vagyok egyedül, aki nem tudta. Kérem, 

hogy ne telefonos megkeresés legyen, kapjunk kör emailt, hogy ilyen lehetőség van.  
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Zolnai Sándor képviselő  

Az én hibám, annyi történt, hogy az úrral egyeztettünk, és annyira szűk határidőt szabott, azért volt a gyors 

telefonos kör. Elnézést kérek, hogy nem jutott el mindenkihez, de amennyiben valaki felajánlást szeretne 

tenni megteheti, mert a felszerelésnek is van költsége. Két segítségem volt, Cservenka Géza, és Fülöp 

Zoltán, de az én hibám, hogy a testület nem lett megkeresve.  

 

 

 

Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést 19 órakor 

berekesztette. 

 

 

- k.m.f. - 

 

 

 

Illés Szabolcs       Tóth Jánosné  

             polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

Zolnai Sándor        Fehér Imre 

        jegyzőkönyv hitelesítő             jegyzőkönyv hitelesítő 


