
 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017. (I. 09.) Kt. határozata  

a külterületi útfelújítási és eszközbeszerzési pályázatról 

 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy  

 

1. Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy a 2. pontban 

megnevezett szerződő felekkel konzorciumot hozzanak létre abból a célból, hogy a 

Vidékfejlesztési Program keretében a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a 

támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 

megvalósítsák. 

A támogatási kérelem projekt címe: „Nézsa-Csővár települések közötti külterületi út 

felújítása és munkagépek beszerzése” 

 

2. A konzorcium tagjai: Nézsa Községi Önkormányzat, Csővár Községi Önkormányzat. 

 

3. A Konzorcium vezetőjének a Tagok Nézsa Községi Önkormányzatát választják. 

 

4. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

5. A konzorcium partnerei a fenti projekt előkészítése során felmerülő költségek (projekt terv, 

tervezői költségvetés, és egyéb a kérelem beadásához szükséges dokumentációk előkészítési 

díjai) egyenlő arányban viselik, a költségek felmerülését követően fizetnek meg egymás felé 

elszámolás alapján. 

 

6. A fejlesztéssel érintett ingatlanok megnevezése:   

Nézsa: 

- Kivett közút Nézsa külterület 063 hrsz 

- Kivett közút Nézsa külterület 070 hrsz 



Csővár: 

- Kivett közút Csővár külterület 043 hrsz 

- Kivett közút Csővár külterület 045 hrsz 

- Kivett közút Csővár külterület 046 hrsz 

 

7. A konzorcium által igényelt támogatás összege maximum 100. 000. 000.- Ft külterületi 

utak felújítására és maximum 20. 000. 000.- Ft munkagépek beszerzésére. A fejlesztéshez 

kapcsolódó 15 % önerőt a településére jutó fejlesztéssel érintett útszakasz vonatkozásában 

Nézsa Községi Önkormányzat a saját költségvetéséből finanszírozza meg, a 25 % önerőt a 

településére jutó fejlesztéssel érintett útszakasz vonatkozásában Csővár Község 

Önkormányzat a saját költségvetéséből finanszírozza meg. 

 

8. A külterületi helyi utak karbantartásához szükséges eszközök: 

- Nézsa település: 

   Munkaerőgép     MTZ 820 traktor  1db 

   Függesztett gréder     MUMGÉP FG 104 1db 

- Csővár település: 

   Munkaerőgép     MTZ 892.2 traktor 1 db 

   Függesztett ágaprító gép    NHS 180 EV  1 db 

 

9. A képviselő-testület a pályázat lebonyolításához és előkészítéséhez kapcsolódó közbenső 

döntések meghozatalával a polgármestert megbízza, és utasítja, hogy gondoskodjon a pályázat 

illetékes szervhez határidőben történő benyújtására.  

 

10. Nézsa Községi Önkormányzatának képviselő-testülete Csővár Község Önkormányzatának 

képviselő-testületével közösen a fent megjelölt „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” pályázati felhíváson 

belül „Nézsa-Csővár települések közötti külterületi út felújítása és munkagépek 

beszerzése”című pályázat előkészítésére felkéri az Prim-Tender Kft.-t, hogy a pályázat 

beadásához szükséges előkészítési munkarészeket elkészítse, és egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a három fél között létrejövő megbízási szerződést írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 



 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (I. 09.) Kt. határozata  

a belterületi utak pályázaton való részvételéről 

 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „PM_ONKORMUT_2016” – Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” tárgyú 

pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be. A támogatási kérelem projekt címe: 

„Csővár község belterületi utak felújítása”  

 

Csővár Község Önkormányzat a fentiekben körülírt pályázat keretében az alábbi 

belterületi utak fejlesztésére nyújt be pályázatot: Csővár belterület: Petőfi út 135/1 helyrajzi 

számú, Kossuth út 135/2 helyrajzi számú és Jókai út 134 helyrajzi számú önkormányzati 

tulajdonban álló közutak. 

Műszaki alapadatok: 

- tervezett út területe: 2.884 m2 

- tervezési szakasz hossza: 646 m 

- tervezett burkolat szélessége: 4,00 m 

- tervezett padkaszélesség: 0,50 m 

- új áteresz építése: 36 m. 

 

A felújítás tervezett teljes költsége: bruttó 26.212.800 Ft, ezen belül: 

- felújítás megvalósításának költsége: 18.800.000 Ft + ÁFA (bruttó 23.876.000 Ft), 

- tervezői díj, projekt lebonyolításával kapcsolatos egyéb költség, stb.: 1.840.000 Ft + ÁFA 

(bruttó 2.336.800 Ft). 

 

Az igényelt támogatás összege: bruttó 24.902.160 Ft. A fejlesztéshez kapcsolódó 5 % önerőt 

(bruttó 1.310.640 Ft) Csővár Község Önkormányzat a saját költségvetéséből finanszírozza. 

 

A képviselő testület a pályázat lebonyolításához és előkészítéséhez kapcsolódó közbenső 

döntések meghozatalával a polgármestert megbízza, és utasítja, hogy gondoskodjon a pályázat 

illetékes szervhez határidőben történő benyújtására.  

Határidő: azonnal 



Felelős: polgármester  

 

 

Acsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017. (I. 24.) Kt. határozata,  

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2017. (I. 24.) Kt. határozata az 

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi létszám előirányzatáról 

Acsa és Csővár községek képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Acsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzata 8,5 fő, ebből Acsa 5,5 fő, Csővár 3,0 fő 

Határidő: azonnal 

Felelős: Acsa és Csővár községek polgármesterei, jegyző 

 

 

Acsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (I. 24.) Kt. határozata,  

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2017. (I. 24.) Kt. határozata  

az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Acsa és Csővár községek képviselő-testülete az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 

évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés 

Kiadások: 

adatok Ft-ban 

Rovat Megnevezés Csővári 

kirendeltség 

31 % 

Acsai 

kirendeltség  

69 % 

Összesen 

K11 Alapilletmény 7.883.000 13.107.500 20.990.500 

K1107 Cafetéria 447.027 782.297 1.229.324 

K12 Munkába járás költsége 270.600 447.100 717.700 

K2 Munkaadót terhelő járulékok 1.917.833 3.201.617 5.119.450 

K311 Szakmai anyag beszerzés  400.000 400.000 

K321 Informatikai szolgáltatások  130.000 130.000 

K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.  150.000 150.000 

K336 Szakmai tevékenységet segítő 

szolg. 

661.350 2.867.850 3.529.200 



K337 Egyéb szolgáltatások  743.839 743.839 

K341 Kiküldetés kiadásai  150.000 150.000 

K351 Le nem vonható ÁFA 155.682 488.819 644.501 

 Összesen 11.335.492 22.469.022 33.804.514 

 

Bevételek: 

adatok Ft-ban 

Rovat Megnevezés Csővári 

kirendeltség 

Acsai 

kirendeltség 

Összesen 

B816 Irányítószervi támogatás 10.094.778 22.469.022 32.563.800 

B16/9 Működési célú 

pénzeszközátadás 

1.240.714  1.240.714 

 Összesen 11.335.492 22.469.022 33.804.514 

 

Mindkét település költségvetésébe, mint függelék kerül beépítésre az Acsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése, településenként a részletes számszaki 

indokolással. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Acsa és Csővár községek polgármesterei, jegyző 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2017. (I. 24.) számú Kt. 

határozata Nemecz Pálné polgármester tiszteletdíj és költségtérítés összegének 

elfogadásáról szóló 55/2016. (VII. 25.) számú Kt. határozat módosításáról  

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nemecz Pálné polgármester tiszteletdíj 

és költségtérítés összegének elfogadásáról szóló 55/2016. (VII. 25.) számú Kt. határozatot az 

alábbiakban módosítja. 2017. 01. 01-től: 

- a tiszteletdíj összegét 199.400 Ft/hó, azaz százkilencvenkilencezer-négyszáz forint/hó 

összegben állapítja meg, 

- a költségtérítés összegét tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegben, vagyis 29.910 

Ft/hó azaz huszonkilencezer-kilencszáztíz Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2017. (I. 24.) számú Kt. 

határozata Csővár Község Önkormányzata és a Csővári Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete felülvizsgálta Csővár Község 

Önkormányzata és a Csővári Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodást. Jóváhagyja az új Együttműködési Megállapodást. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2017. (I. 24.) számú Kt. 

határozata igazgatási szünetről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete 2017. 08. 07. – 2017. 08. 18. valamint 

2017. 12. 18. – 2017. 12. 29. közötti időszakra igazgatási szünetet rendel el.  Az igazgatási 

szünet ideje alatt az ügyfélfogadási rend: kedd 7,00 – 12,00 és 12,30 – 16,00 óra. 

Határidő: azonnal, illetve 2017. 12. 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2017. (I. 24.) számú Kt. 

határozata Csővár Község Önkormányzat 2017. évi esemény naptáráról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. évre 

jóváhagyja az alábbi eseménynaptárt: 

JANUÁR 

- 27. farsang – felelős: iskola, M. Gieszer Mónika 

 

FEBRUÁR 

- 10. farsang - felelős: óvoda, Hévizi Pálné 

- 18. jótékonysági farsangi bál – felelős: rendezők 

MÁRCIUS 

- 14. Márc. 15-i megemlékezés – felelős: iskola, M Gieszer 

Mónika.          

 

ÁPRILIS 

- 7. Húsvéti készülődés, tojásfestés – felelős: Falunkért, 

Iskolánkért, Gyermekeinkért Alapítvány 



- 14. húsvét az oviban – felelős : óvoda, Hévizi Pálné 

- 11. hulladékgyűjtés – felelős: iskola, Kukajné Kovács Katalin,   

M. Gieszer Mónika 

- 28. egészségvédelmi nap – felelős: óvoda, Hévizi Pálné 

- Te szedd!! Szemétgyűjtés – felelős: Csővári Polgárőr és                                 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

MÁJUS 

- 4. anyák napja – felelős : óvoda, Hévizi Pálné 

- 5. anyák napja – felelős: iskola, M. Gieszer Mónika 

- 5. sportnap – felelős: iskola, Kukajné Kovács Katalin 

- 26. gyermeknap – felelős: óvoda, iskola 

- 27. gyermeknap – felelős: Falunkért, Iskolánkért, 

88mekeinkért Alapítvány 

- 31. óvodai évzáró, ballagás – óvoda, Hévizi Pálné 

 

JÚNIUS 

- 5. Szlovák Istentisztelet – felelős: Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

- 7. óvodai év végi kirándulás – felelős: óvoda, Hévizi Pálné 

- 8. iskolai év végi kirándulás – felelős: iskola, Kukajné Kovács 

Katalin, M. Gieszer Mónika 

- 16. tanévzáró – felelős: iskola, Kukajné Kovács Katalin 

 

JÚLIUS 

    - 1. Köztisztviselő nap 

- 8. falunap - felelős: Csővár Község Önkormányzata 

 

AUGUSZTUS 

- igazgatási szünet: 7-18 között 

 

SZEPTEMBER 

- 23. szüreti felvonulás és bál – felelős: Csővári Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat 



 

OKTÓBER 

 - 15.  Reformáció ünnepi megemlékezés 

    - 20.  Okt.23-i forradalom megemlékezés 

 

NOVEMBER 

- 24. ádventi készülődés- felelős: Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

DECEMBER 

- 3. ádvent I. gyertyagyújtás – felelős: Alapítvány 

- 10. ádvent II. gyertyagyújtás – felelős: Csővári Evangélikus 

Egyház 

- 17. idősek napja III. gyertyagyújtás- felelős: Csővár Község 

Önkormányzata 

- 18. – 29. hivatali igazgatási szünet 

- 20. karácsonyi játszódélután–felelős: óvoda, Hévizi Pálné 

 

Határidő: azonnal, illetve 2017. december 31. 

Felelős: polgármester, iskola, óvoda, Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat, Csővári Evangélikus Egyház, Falunkért, Iskolánkért, 

Gyermekeinkért Alapítvány 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2017. (I. 24.) Kt. határozata a 

civilszervezetek, egyesületek, csoportok 2016. évi támogatásainak elszámolásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a 

civilszervezetek, egyesületek, csoportok 2016. évi támogatásainak 

elszámolásáról szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2017. (I. 24.) Kt. határozata a 

03/55 helyrajzi számú területet legelővé minősítéséről 



Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

03/55 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant szántóról legelőre történő művelési ágát 

minősítse át. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 11/2017. (I. 24.) számú Kt. 

határozata a vagyonnyilatkozatokról és a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő bejelentésekről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a februári soron 

következő képviselő-testületi ülésen az Ügyrendi Bizottság tájékoztassa a képviselő-testületet 

a vagyonnyilatkozatokról és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentésekről. 

Határidő: azonnal, februári képviselő-testületi ülés 

Felelős: polgármester, Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata a gyermekétkeztetési vásárolt élelmezés költségeiről szóló 138/2016. (XI. 23.) 

számú Kt. határozat módosításáról  

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekétkeztetési vásárolt 

élelmezés költségeiről szóló 138/2016. (XI. 23.) számú Kt. határozatot az alábbiakban 

módosítja. A gyermekétkeztetési vásárol élelmezés költségeit (bruttó összeg): 2017. 01. 01-

től: 

- Óvoda háromszori étkezés 582 Ft/nap 

- Általános Iskola háromszori étkezés 720 Ft/nap 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata a felnőtt étkeztetési vásárolt élelmezés költségéről 

Csővár Község képviselő-testülete 2017. 01. 01-től az alábbiakban határozza meg a felnőtt 

étkeztetési vásárol élelmezés költségét (bruttó összeg): felnőtt ebéd: 761 Ft/nap. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata a gyermekétkeztetési vásárolt élelmezés költségeiről 

Csővár Község képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésében az Önkormányzaton belül a    

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, óvodai intézményi étkeztetés kormányzati 

funkció dologi kiadások előirányzatát (ezen belül az élelmezési kiadásokat) 71.247 Ft-tal,  

a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, iskolai intézményi étkeztetés kormányzati 

funkció dologi kiadások előirányzatát (ezen belül az élelmezési kiadásokat) 39.471 Ft-tal, 

megemeli (összesen: 110.718 Ft), aminek forrása az előző évi maradvány. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata földhaszonbérleti szerződésekről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Csővár 053/8 hrsz-ú önkormányzati 

földterületet nem kívánja bérbe adni.  

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földek bérbe adásáról szóló 123/2014. (XII. 15.) 

számú Kt. határozat kiegészítéséről szóló 97/2016. (IX. 19.) számú Kt. határozaton nem kíván 

módosítani. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata az óvoda nyári zárva tartásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Csővári Óvoda 2016/2017. nevelési 

évről szóló munkatervéről szóló 100/2016. (IX. 19.) számú Kt. határozatában jóváhagyta a 

Csővári Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló munkatervét.  

A képviselő-testület megerősíti a munkaterv 3. pontja: A 2016/17. nevelési év rendje szerinti 

nyári zárva tartást: 8 hét. 2017. július 3.- augusztus 27. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata az önkormányzat kintlévőségéről 



Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati 

adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § (1) bekezdése alapján, 

figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer 

– magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan 

fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, 

telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét először a 2017. 03. 01-ig fennálló 

adótartozások tekintetében 2017. március 15-én, ezt követően minden hó utolsó napjáig 

fennálló adótartozások tekintetében tárgyhót követő hónap 15-én a helyben szokásos módon 

(hirdetőtábla és honlap) közzéteszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása pályázat 

benyújtásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására támogatási igényt kíván benyújtani. Felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására, az azzal összefüggő nyilatkozatok megtételére és a 

támogatási dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 19/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata a 26/1/2017. iktatószámú települési támogatás iránti kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 26/1/2017. iktatószámú 

kérelmet benyújtó csővári lakos részére  2017. március – június hónapokra vonatkozóan 4 x 

5.000 Ft (összesen 20.000 Ft) összegű  települési támogatást hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 20/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata a 104/1/2017. iktatószámú étkeztetési támogatás iránti kérelemről 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 104/1/2017. 

iktatószámú kérelmet benyújtó csővári lakos részére 2017. 01. 01. – 2017. 06. 30. közötti 

időszakra hat havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatást hagy jóvá 

étkeztetés 50 %-ára. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 21/2017. (III. 1.) számú Kt. 

határozata a 105/1/2017. iktatószámú temetési támogatás iránti kérelemről 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 105/1/2017. iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére  22.500 Ft összegű  temetési támogatást hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 22/2017. (III. 3.) számú Kt. 

határozata a 103/1/2017. iktatószámú települési támogatás iránti kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 103/1/2017. 

iktatószámú kérelmet benyújtó csővári lakos részére  20.000 Ft összegű  települési támogatást 

hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 23/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata a gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtésről szóló közmeghallgatásról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy közmeghallgatás 

tart a gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtésről. A közmeghallgatás időpontja 2017. 04. 20. 18,00 

óra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 24/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata a Csővári Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai csoportok  

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csővári Óvoda 

intézményben a 2017/2018. nevelési évben egy óvodai csoport indítható. 



Határidő: 2017. 09. 01. 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 25/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata a Csővári Település Szolgáltató Non Profit Kft. tehergépjármű beszerzéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csővári Település 

Szolgáltató Non Profit Kft. halassza el a tehergépjármű beszerzését. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 26/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata Csővári Település Szolgáltató Non Profit Kft. fűnyíró traktor vásárlásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagy a Csővári Település 

Szolgáltató Non Profit Kft-nek fűnyíró traktor vásárlását bruttó 800.000 Ft értékben. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata Csővári Település Szolgáltató Non Profit Kft. fűnyíró traktor 

üzemeltetéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Csővári Település 

Szolgáltató Non Profit Kft. fűnyíró traktor üzemeltetésére, üzemanyagra 2017. évben bruttó 

600.000 Ft-ot fordítson. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 28/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata Csővári Település Szolgáltató Non Profit Kft.-vel való együttműködési 

megállapodásról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a 

Csővári Település Szolgáltató Non Profit Kft-vel a zöldterület kezelésről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 29/2017. (III. 29.) sz. Kt. 

határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött szerződés 

felülvizsgálatáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal megkötött szerződés felülvizsgálatát. Felhatalmazza a 

polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 30/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata az Önkormányzat 2017. évi létszám előirányzatairól szóló 134/2016. (XI. 23.) 

számú Kt. határozat módosításáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi létszám 

előirányzatairól szóló 134/2016. (XI.23.) számú Kt. határozatot az alábbiakban módosítja: 

2017. 08. 15-től az Önkormányzat közalkalmazotti létszám előirányzata 3,0 fő. 

Határidő: 2017.08.15. 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 31/2017. (III. 29.) számú 

Kt. határozata Csővár Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi közbeszerzési 

tervet:  Csővár Község Önkormányzat közbeszerzési eljárást nem folytat le, a közbeszerzési 

terv nemleges.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 32/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata térkő 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 172/1/2017. iktatószámú kérelem 

alapján térítésmentesen akadálymentesítésre 40 db 40*40-es járólapot biztosít. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 33/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata a 137/1/2017. iktatószámú települési támogatás iránti kérelemről 

A képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 137/1/2017. iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére  20.000 Ft összegű  települési támogatást hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 34/2017. (III. 29.) számú Kt. 

határozata a 157/1/2017. iktatószámú települési támogatás iránti kérelemről 

A képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 157/1/2017. iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére  20.000 Ft összegű  települési támogatást hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 35/2017. (IV. 10.) számú Kt. 

határozata az Árpád úti járda felújítás árajánlat bekéréséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Árpád úti járda 

építéséhez egységes műszaki tartalommal kér be a kivitelezőktől árajánlatot, aminek 

benyújtási határideje 2017. április 19.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 36/2017. (IV. 10.) számú Kt. 

határozata az előtető helyreállításáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati 

épületi előtető helyreállításához árajánlatokat kér be. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 37/2017. (IV. 12.) számú Kt. 

határozata a Csővári Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés 

módjáról, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásrendről és az óvodai 

beiratkozásról  



Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Csővári Óvoda 

2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módját, az óvodai jogviszony 

létesítésével összefüggő eljárásrendet. Az óvodai beiratkozás időpontja 2017. május 15. hétfő, 

8,00-16,30 óra, a pótbeiratkozás napja: 2017. május 17. szerda 8,00-16,30 óra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 38/2017. (IV. 20.) számú Kt. 

határozata zöldhulladék gyűjtőpont kijelöléséről  

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. évre vonatkozóan, átmeneti 

jelleggel a 051/23 helyrajzi számon található önkormányzati tulajdonú területet jelöli ki 

zöldhulladék gyűjtőpontnak. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 39/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a Rendőrségi beszámolóról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Váci Rendőrkapitányság 

beszámolóját.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 40/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a Háziorvos beszámolójáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Háziorvos beszámolóját.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 41/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a Gyermekorvos beszámolójáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Gyermekorvos 

beszámolóját.  

Határidő: azonnal 



Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 42/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a Védőnői feladatellátásról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Védőnő beszámolóját.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 43/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 44/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a csővári iskola átszervezésének véleményezéséről, telephellyé minősítéséről 

A Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és véleményezte az Acsai 

Petőfi Sándor Általános Iskola Csővári Tagintézmény telephellyé válását. Jóváhagyja a 

telephellyé válást, amennyiben az átszervezés a csővári tanulók helyben történő oktatását és a 

pedagógusok foglalkoztatását nem veszélyezteti. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 45/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének 

módosítása; az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetési beszámolója; a 

2016. évi pénzmaradvány elszámolása, felosztása napirendi pontok elhalasztásáról 

A Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2016. 

évi költségvetési rendeletének módosítása; az Önkormányzat és Intézményei 2016. évi 

költségvetési beszámolója; a 2016. évi pénzmaradvány elszámolása, felosztása napirendi 

pontokat megtárgyalta és későbbi képviselő-testületi ülésre halasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 46/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a 2016. évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentés és intézkedési terv 

elfogadásáról 

A Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a 2016. évi belső ellenőrzés 

megállapításait, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést és az alábbi intézkedési tervet: 

Megállapítás Javaslat Intézkedés Határidő Felelős 

Költségvetés készítés vizsgálata 

A költségvetés 

készítésének nincs 

önálló eljárásrendje. 

Támogassa a 

költségvetés 

készítését 

eljárásrend. 

A költségvetés 

készítés önálló 

eljárásrendjének 

elkészítése. 

2017. 11. 30. Polgármester, 

jegyző, 

óvodavezető, 

helyi 

nemzetiségi 

önkormányzat 

elnöke, pénzü-

gyi- számviteli 

ügyintéző, 

adóigazgatási 

ügyintéző 

Határidő: 2017. 11. 30. 

Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezető, Csővári Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke, pénzügyi- számviteli ügyintéző, adóigazgatási ügyintéző 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 47/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata az Árpád úti járdaépítés kivitelezőjéről 

A Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete az Árpád úti járda építés kivitelezőjének 

kiválasztásáról az alábbiakban dönt: az Árpád úti járdaépítés kivitelezőjének a WIZLER-

AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (2682 

Püspökhatvan, Váci utca 12., képviseletére jogosult: Vizler Ferenc) bízza meg nettó: 

16.710.000 Ft, bruttó: 21.221.700 Ft összeg erejéig.  

A forrást az előző évi maradványból biztosítja Árpád úti járda építés fejlesztési 

céltartalékként. 

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 



Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata az önkormányzat által nyújtott támogatások pályázati kiírásról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja az 

önkormányzat által nyújtott támogatások pályázati kiírást. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 49/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, belterületi  

csapadékvíz-rendszer fejlesztése című pályázaton való részvételről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, belterületi csapadékvíz-rendszer fejlesztése 

pályázaton támogatási igényt kíván benyújtani a Kinizsi útra vonatkozóan.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére. 

A tervezői díjra bruttó 400.000 Ft-ot biztosít az előző évi maradvány terhére belterületi 

csapadékvíz-rendszer fejlesztése fejlesztési céltartalékként. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 50/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton 

való részvételről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton 

támogatási igényt kíván benyújtani a belterületi utak, járdák, hidak felújítása, Árpád úti járda 

felújítása I. ütem (Csővár 368. hrsz., 0+0,00 – 0+387,98 szelvények) benyújtandó támogatási 

céllal.  

A támogatás maximális mértéke 85 %, maximum 15.000.000 Ft. A tervezői költségbecslés 

alapján a várható bruttó költség 24.156.277 Ft. Sikeres pályázat esetén az előző évi 

maradvány terhére önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések fejlesztési 



céltartalékként 9.156.277 Ft önerőt biztosít, ebből a vállalandó önerő minimális mértéke 

2.647.059 Ft.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az azzal összefüggő nyilatkozatok 

megtételére és a támogatási dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 51/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a Közétkeztetés fejlesztése című pályázatról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton támogatási igényt kíván benyújtani közétkeztetés 

fejlesztésére. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére. 

A projektfejlesztés szolgáltatást és a pályázati tanácsadást a Pro Regio Közép-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

végezné el, aminek egyszeri díja 100.000 Ft, a sikerdíj 2 %. 

A pályázati tanácsadásra bruttó 100.000 Ft-ot biztosít az előző évi maradvány terhére 

közétkeztetés fejlesztésére fejlesztési céltartalékként. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 52/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata az 1956-os emlékmű átadásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy bruttó 300.000 Ft-ot 

biztosít az 1956-os emlékmű átadására, amit az előző évi maradvány terhére biztosít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 53/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a 0131 hrsz-ú külterületi útról 



Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Petrovicz Sámuel 

alpolgármestert, hogy a Csővár 0131 hrsz-ú önkormányzati út földhivatali rendezésével 

kapcsolatos előzetes egyeztetéseket folytasson. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, alpolgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 54/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a 169/1/2017. iktatószámú temetési támogatás iránti kérelemről 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 169/1/2017. iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére  20.000 Ft összegű  települési támogatást hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 55/2017. (IV. 27.) számú Kt. 

határozata a 171/1/2017. iktatószámú temetési támogatás iránti kérelemről 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 171/1/2017. iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére  20.000 Ft összegű  települési támogatást hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 56/2017. (V. 10.) számú Kt. 

határozata színpad építéséről 

A Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a színpad építés kivitelezőjének 

kiválasztásáról az alábbiakban dönt: a színpad építés kivitelezőjének a WIZLER-AQUA 

Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (2682 

Püspökhatvan, Váci utca 12., képviseletére jogosult: Vizler Ferenc) bízza meg nettó: 

1.926.020 Ft, bruttó: 2.446.045 Ft összeg erejéig.  

A forrást az előző évi maradványból biztosítja Színpad építés fejlesztési céltartalékként. 

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 57/2017. (V. 22.) számú határozata 

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton való 

részvételről szóló 50/2017. (IV. 27.) számú Kt. határozat módosításáról  

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton való részvételről szóló 50/2017. 

(IV. 27.) számú Kt. határozatot az alábbira módosítja. 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatra 

benyújtott támogatási igényt az alábbira kívánja módosítani: belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása, Rákóczi utca járda felújítása (Csővár 177/1. hrsz.) benyújtandó támogatási céllal.  

A támogatás maximális mértéke 85 %, maximum 15.000.000 Ft. A tervezői költségbecslés 

alapján a várható bruttó költség 22.858.236 Ft. Sikeres pályázat esetén az előző évi 

maradvány terhére önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések fejlesztési 

céltartalékként 7.858.236 Ft önerőt biztosít, ebből a vállalandó önerő minimális mértéke 

2.647.059 Ft.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az azzal összefüggő nyilatkozatok 

megtételére és a támogatási dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 58/2017. (V. 22.) számú határozata  

a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, belterületi  

csapadékvíz-rendszer fejlesztése című pályázaton való részvételről szóló  

49/2017. (IV. 27.) számú Kt. határozat módosítása 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, belterületi csapadékvíz-rendszer fejlesztése 

című pályázaton való részvételről szóló 49/2017. (IV. 27.) számú Kt. határozatot az alábbira 

módosítja a tervezői díjra vonatkozóan. 

Az engedélyezési és kiviteli terv tervezői díjra bruttó 1.206.500 Ft-ot biztosít az előző évi 

maradvány terhére belterületi csapadékvíz-rendszer fejlesztése fejlesztési céltartalékként. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 59/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata a Zensky Hlas Hagyományőrző Csoport beszámolójáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi a Zensky Hlas 

Hagyományőrző Csoport beszámolóját.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 60/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata a Falunkért, Iskolánkért, Gyermekeinkért Alapítvány beszámolójáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi a Falunkért, 

Iskolánkért, Gyermekeinkért Alapítvány beszámolóját.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 61/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata a Csővári Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi a Csővári Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 62/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata a Csővári Muskátli Hagyományőrző Egyesület beszámolójáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi a Csővári Muskátli 

Hagyományőrző Egyesület beszámolóját. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 63/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata az Egészséges Falunkért Sportegyesület beszámolójáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi az Egészséges 

Falunkért Sportegyesület beszámolóját. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 64/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata a Csővári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. 2016. évi beszámolójáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Csővári Települési  

Szolgáltató Non Profit Kft. 2016. évi pénzügyi beszámolóját, mérlegét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 65/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata térkő értékesítésről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri alkalommal a 

nagyobb mennyiségre való tekintettel 500 m² térkövet kedvezményes 800 Ft/ m² áron 

értékesít. Az elszállításról a vevő gondoskodik. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 66/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata a zsibongó helyiség bejárati ajtó előtetőjéről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását 

adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerület általi, a hivatal épületén a 

zsibongó helyiség bejárati ajtó előtető kivitelezéséhez.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 67/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata az ifjúsági klub előtetőjéről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ifjúsági klub helyiség  

bejárati ajtó előtető kivitelezési munkálatára árajánlatokat kér. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 68/2017. (V. 23.) számú Kt.  

határozata a Telekom mobil torony bérleti szerződéséről 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérleti szerződést köt a 

Magyar Telekom Nyrt-vel. Ezzel egyidejűleg visszavonja a Telekom mobil torony bérleti 

előszerződéséről szóló 120 /2016. (X. 27.) számú Kt. határozatot. Felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 69/2017. (V. 23.) számú Kt. 

határozata a 226/1/2017. iktatószámú települési támogatás iránti kérelemről 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 226/1/2017. iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére  20.000 Ft összegű  települési támogatást hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 70/2017. (VI. 14.) számú Kt. 

határozata a DAKÖV Kft. társasági szerződésmódosításáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a DAKÖV Kft. társasági 

szerződés módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 71/2017. (VI. 14.) számú Kt. 

határozata mederkezelői hozzájáruló nyilatkozatról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által üzemeltetett Acsa 

és térsége szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat üzemeltetési engedélyével kapcsolatban 

az Önkormányzat kezelésében lévő Sinkár-patakra vonatkozóan a (szelvényszám: 5+882 és 

6+495) a mederkezelői hozzájáruló nyilatkozatot megadja a DAKÖV Kft-nek.. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 72/2017. (VI. 14.) számú Kt. 

határozata a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 



Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Zöld Híd B.I.G.G. 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel történő közszolgálati szerződés 

módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 73/2017. (VI. 14.) számú Kt. 

határozata a Civil szervezetek támogatása 2017. pályázat elbírálásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázat civil 

szervezetek támogatására 2017.” pályázatra benyújtott pályázatokat és az alábbiak szerint 

dönt: 

A benyújtott pályázatok közül a 231/9/2017, 231/15-2017, és a 231/20/2017. iktatószámú 

pályázatok megfelelnek a pályázati kiírásnak, a 231/21/2017. iktatószámú pályázat nem 

részesülhet támogatásban, mert nem felel meg a pályázati kiírásnak. 

Az alábbi civil szervezeteknek nyújt támogatást: 

1. Csővári Muskátli Hagyományőrző Egyesület: 100.000 Ft 

2. Falunkért, Iskolánkért és Gyermekeinkért Egyesület: 200.000 Ft 

3. Csővári Polgárőr és Tűzoltó Egyesület: 200.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 74/2017. (VI. 26.) számú Kt.  

határozata a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázat benyújtásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17 tárgyú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.  

Csővár Község Önkormányzat a fentiekben körülírt pályázat keretében Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésre nyújt be pályázatot. 

A helyi piac kialakítására az Önkormányzat tulajdonában lévő Csővár belterület 139/2 

helyrajzi számú területet jelöli ki. 

A beruházás tervezett költsége bruttó 13.409.784 Ft, ezen belül a tervezett teljes építési 

költsége: bruttó 12.879.784 Ft, egyéb általános költségek bruttó 530.000 Ft. 



Az igényelt támogatás összege: bruttó 10.057.338 Ft. A fejlesztéshez kapcsolódó 25 % önerőt 

(bruttó 3.352.446 Ft) Csővár Község Önkormányzat a saját költségvetéséből finanszírozza. 

A képviselő testület a pályázat lebonyolításához és előkészítéséhez kapcsolódó közbenső 

döntések meghozatalával a polgármestert megbízza, és utasítja, hogy gondoskodjon a pályázat 

illetékes szervhez történő benyújtására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 75/2017. (VI. 26.) számú Kt.  

határozata pályázati céltartalékról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi 

költségvetés bevételi oldalát megemeli a Csővár SE kölcsön visszafizetése előirányzattal 

4.000.000 Ft-tal. A kiadási oldalon 4.000.000 Ft fejlesztési céltartalékot képez, ebből 

3.352.446 Ft céltartalék a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 tárgyú pályázat önereje. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 76/2017. (VI. 27.) számú Kt. 

határozata a bejárati előtető helyreállításáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szekeres Rezső 

egyéni vállalkozót bízza meg a bejárati előtető helyreállításával bruttó 984.288 Ft értékben. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 77/2017. (VI. 27.) számú Kt. 

határozata díszpolgári cím adományozásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évben 

díszpolgári címet nem kíván adományozni. A közösségért végzett munkát más formában 

szeretné elismerni.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 78/2017. (VI. 27.) számú Kt. 

határozata a Csővár község honlapjának készítéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy ajánlatokat kér be 

Csővár község honlapjának készítéséhez. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 79/2017. (VI. 27.) számú Kt. 

határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program felülvizsgálatát, azon nem kíván módosítani. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 80/2017. (VI. 27.) számú Kt. 

határozata a Váci Rendőrkapitányság Acsai Rendőrőrs szolgálati gépjármű 

beszerzéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy lakosságszám 

arányosan támogatja a Váci Rendőrkapitányság Acsai Rendőrőrs szolgálati gépjármű 

beszerzését (bérletét). A támogatás feltételei: 

- minden érintett település hozzájárulása,  

- a szolgálati gépjármű az Acsai Rendőrőrsön, a körzetben maradjon (nem lehet elvezényelni). 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 81/2017. (VI. 27.) számú Kt. 

határozata a 257/1/2017. iktatószámú települési támogatás iránti kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 257/1/2017. 

iktatószámú kérelmet benyújtó csővári lakos részére  20.000 Ft összegű  települési támogatást 

hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 82/2017. (VI. 28.) számú Kt. 

határozata a 255-2/2017., 255-3/2017. és 255-4/2017. iktatószámú iskoláztatási 

támogatásról 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 255-2/2017., 255-3/2017. és 255-4/2017. 

iktatószámú ügyiratok alapján 3 csővári tanuló részére 20.000 - 20.000 Ft összegű 

iskoláztatási támogatást hagy jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 83/2017. (VIII. 01.) számú Kt. 

határozata hozzájáruló nyilatkozatról és tulajdonosi hozzájárulásról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

TELEKOM mobiltoronnyal kapcsolatosan földkábel vezetéshez az ELMÜ hozzájáruló 

nyilatkozatot és a tulajdonosi hozzájárulást a Csővár 062 hrsz-ú és 266 hrsz-ú önkormányzati 

utakra vonatkozóan aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 84/2017. (VIII. 01.) számú Kt. 

határozata szolgalmi megállapodásról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

TELEKOM mobiltoronnyal kapcsolatosan a Csővár 062 hrsz-ú és 266 hrsz-ú önkormányzati 

utakra vonatkozóan egyszeri 50.000 Ft-os díjért a szolgalmi megállapodást aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 85/2017. (VIII. 01.) számú Kt. 

határozata önkormányzati út nyomvonalának rendezéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a megosztási 

vázrajz alapján földterületek cseréjével a tényleges nyomvonalra kerüljön az Önkormányzati 

út. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 86/2017. (VIII. 01.) számú Kt. 

határozata a zöldhulladék gyűjtésről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtési napoknak megfelelően lehet a zöldhulladékot a kijelölt területen lerakni 

reggel 8,00 órától 15,00 óráig. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 87/2017. (VIII. 01.) számú Kt. 

határozata az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földek bérbe adásáról szóló 

96/2016. (IX. 19.) számú Kt. határozat visszavonásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati 

tulajdonú mezőgazdasági földek bérbe adásáról szóló 96/2016. (IX. 19.) számú Kt. 

határozatot visszavonja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 88/2017. (VIII. 01.) számú Kt. 

határozata az 512/1/2016. iktatószámú életkezdési támogatás iránti kérelemről 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy az 512/1/2016. iktatószámú kérelem alapján 100.000 

Ft összegű életkezdési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 89/2017. (VIII. 01.) számú Kt. 

határozata az 513/1/2016. iktatószámú életkezdési támogatás iránti kérelemről 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy az 513/1/2016. iktatószámú kérelem alapján 100.000 

Ft összegű életkezdési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 90/2017. (VIII. 10.) számú Kt.  

határozata a 30/2017. (III. 29.) számú Kt. határozat módosításáról 



Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2017. évi létszám előirányzatairól szóló 134/2016. (XI. 23.) számú Kt. határozat 

módosításáról 30/2017. (III. 29.) számú Kt. határozatot az alábbiakban módosítja: 2017. 08. 

21-től az Önkormányzat közalkalmazotti létszám előirányzata 2,0 fő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 91/2017. (VIII. 10.) számú Kt. 

határozat a 28/2017. (III. 29.) számú Kt. határozat módosításáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csővári Települési 

Szolgáltató Non Profit Kft.-vel való együttműködési megállapodásról szóló 28/2017. (III. 29.) 

számú Kt. határozatot az alábbi tevékenységi körrel egészíti ki: takarítás, ingatlankezelés. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 92/2017. (VIII. 10.) számú Kt. 

határozata a Csővári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. létszám előirányzatáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csővári Települési 

Szolgáltató Non Profit Kft. létszám előirányzatát 2017. 08. 21-től 1,0 fővel megemeli. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 93/2017. (VIII. 23.) számú Kt. 

határozata „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatására” pályázatról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 

szociális célú tűzifára a belügyminiszter által meghirdetett települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra a helyi önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) 

BM rendelet alapján kemény lombos vastag tűzifára. 

A maximálisan igényelhető mennyiség 60 m³. Az Önkormányzat a támogatáson felül a 

szükséges önrészt 76.200 Ft összegben vállalja, biztosítja. 

A tűzifa lakáshoz szállításhoz, a rászorulókhoz való eljuttatásához az Önkormányzat 

segítséget nyújt.  



Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

Az Önkormányzat a támogatást a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti 

igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlására fordítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az azzal összefüggő nyilatkozatok 

megtételére és a támogatási dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 94/2017. (IX. 7.) számú Kt. 

határozata a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására” pályázatról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt 

„Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” tárgyú 

pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.  

A fejlesztési cél az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyontárgyon valósul meg. 

Pályázati cél: óvodai feladatellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú épület fejlesztése: 

óvodai udvar lezárása és a hozzá kapcsolódó terasz felújítása, burkolása.  

A támogatás mértéke 100 %. Az igényelt támogatás összege. 1.250.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az azzal összefüggő nyilatkozatok 

megtételére és a támogatási dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 95/2017. (IX. 7.) számú Kt. 

határozata az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázatról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által kiírt az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” tárgyú pályázati felhívásra 

támogatási kérelmet nyújt be.  

A fejlesztési cél az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyontárgyakon valósul 

meg. 



Pályázati cél: Meglévő, önkormányzati tulajdonú épületben az egészségügyi 

alapinfrastruktúrához sorolható feladatokat ellátó épületrészben jelenleg is azonos funkciót 

betöltő háziorvosi rendelő, házi gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó helyiségek 

felújítása, gázfűtés kialakítása, a feladatellátáshoz kapcsolódó parkoló-férőhely bővítése, 

valamint háziorvosi alapellátás eszközbeszerzései.  

A beruházás teljes költsége 12.750.366 Ft. Az igényelt támogatás összege 12.112.848 Ft. Az 

Önkormányzat a szükséges 637.518 Ft önerőt saját forrásból biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az azzal összefüggő nyilatkozatok 

megtételére és a támogatási dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 96/2017. (IX. 7.) számú Kt. 

határozata az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázat önrészéről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által kiírt az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” tárgyú pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázathoz szükséges 637.518 Ft önrészt az Önkormányzat saját forrásból, a 

fejlesztési célú céltartalékából biztosítja. 

Pályázati cél: Meglévő, önkormányzati tulajdonú épületben az egészségügyi 

alapinfrastruktúrához sorolható feladatokat ellátó épületrészben jelenleg is azonos funkciót 

betöltő háziorvosi rendelő, házi gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó helyiségek 

felújítása, gázfűtés kialakítása, a feladatellátáshoz kapcsolódó parkoló-férőhely bővítése, 

valamint háziorvosi alapellátás eszközbeszerzései.  

A beruházás teljes költsége 12.750.366 Ft, az igényelt támogatás összege 12.112.848 Ft, az 

önkormányzati önrész 637.518 Ft. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 97/2017. (IX. 7.) számú Kt. 

határozata a DAKÖV Kft. 2018-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervéről 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Dabas és Környéke Vízügyi 

Kft. 2018.-2032. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (Beruházási Tervrész 

Püspökhatvan és Térsége Közműves szennyvízelvezető rendszer). 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 98/2017. (IX. 7.) számú Kt. 

határozata a 051/17 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földterület értékesítéséről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati 

tulajdonú 051/17 hrsz-ú földterületet jelenleg nem kívánja értékesíteni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 99/2017. (IX. 7.) számú Kt. 

határozata az 547/1/2017. iktatószámú települési támogatás iránti kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 547/1/2017. 

iktatószámú kérelmet benyújtó csővári lakos részére  2017. szeptember – december 

hónapokra vonatkozóan 4 x 5.000 Ft (összesen 20.000 Ft) összegű települési támogatást hagy 

jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 100/2017. (IX. 7.) számú Kt. 

határozata az 548/1/2017. iktatószámú étkeztetési támogatás iránti kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 548/1/2017. 

iktatószámú kérelmet benyújtó csővári lakos részére 2017. 07. 01. – 2017. 12. 31. közötti 

időszakra hat havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatást hagy jóvá 

étkeztetés 50 %-ára. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 101/2017. (IX. 19.) számú Kt. 

határozata a Csővári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. részére történő 

létszámnövekedés miatti előirányzat átcsoportosításról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csővári 

Települési Szolgáltató Non Profit Kft. részére történő létszámnövekedés miatti előirányzat 

átcsoportosítás miatt az Önkormányzaton belül a Közművelődés- közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése kormányzati funkción a személyi juttatásokat 238.925 Ft-tal, illetve 

56.128 Ft-tal csökkenti (alapilletmény és cafetéria). Az önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodás kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatát 568.612 Ft-tal megemeli. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 102/2017. (IX. 19.) számú Kt. 

határozata a Csővári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. részére történő konténer 

beszerzéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Csővári Települési 

Szolgáltató Non Profit Kft. részére konténer beszerzésre beruházási kiadásként bruttó 622.300 

Ft kifizetését. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 103/2017. (IX. 19.) számú Kt. 

határozata Önkormányzati beruházásokról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi beruházásokat: 

- Zöldterület-kezelés kormányzati funkció: gyep kialakítás 330.835 Ft. 

- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkció: összesen 5.688.962 Ft, 

ezen belül:  

 - Arculati kézikönyv: 1.000.000 Ft, 

 - Helyi piac kialakítása akadálymentesítési terv, tervdokumentáció: 176.200 Ft, 

 - Tűzcsap: 295.910 Ft, 

 - Színpad melletti járda, kőburkolat, ívókút: 772.160 Ft, 

 - Önkormányzati épület előtti parkoló, bejárati lépcső burkolása: 3.262.412 Ft, 

- Telefonközpont: 120.000 Ft,  

- Router: 24.800 Ft, 



- Rack szekrény: 37.480 Ft. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 104/2017. (IX. 19.) számú Kt. 

határozata a Csővári Óvoda Pedagógiai Programjában meghatározott feladatok 

végrehajtásáról, a 2016/2017. nevelési évről, a pedagógiai szakmai munka értékeléséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Csővári Óvoda 

Pedagógiai Programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, a 2016/2017. nevelési 

évről, a pedagógiai szakmai munka értékeléséről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 105/2017. (IX. 19.) számú Kt. 

határozata a Csővári Óvoda 2017-2018. nevelési év előkészületeiről, a főbb feladatairól 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Csővári Óvoda 2017-

2018. nevelési év előkészületeiről, a főbb feladatairól szóló beszámolót és a munkatervet. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 106/2017. (IX. 19.) számú Kt. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 

évi fordulójához való csatlakozásról  

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik, hogy csatlakozni kíván 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. Felhatalmazza a polgármestert a 

nyilatkozat megtételére és az eljárás lefolytatására. 

Határidő: 2017. október 02., illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 107/2017. (IX. 19.) számú Kt. 

határozata a temető üzemeltetés felülvizsgálatáról  



Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy felülvizsgálja a 

Csővári Evangélikus Egyházközséggel megkötött, a temető üzemeltetésével kapcsolatos 

megállapodást. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 108/2017. (IX. 19.) számú Kt. 

határozata az 584/1/2017. iktatószámú életkezdési támogatás iránti kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 584/1/2017. 

iktatószámú kérelem alapján 100.000 Ft összegű életkezdési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 109/2017. (IX. 19.) számú Kt. 

határozata az 585/1/2017. iktatószámú életkezdési támogatás iránti kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 585/1/2017. 

iktatószámú kérelem alapján 100.000 Ft összegű életkezdési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 110/2017. (IX. 21.) számú 

határozata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”  

című pályázatról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Települések 

felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” megnevezésű, 

PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú pályázaton támogatási igényt kíván benyújtani a 

Csővár Mikszáth út - Kinizsi út (268/4 hrsz.), a 062 hrsz-ú út és az Árpád út egyes szakaszára 

vonatkozóan csapadékvíz-rendszer fejlesztésére, csapadékvíz elvezetésre.  



A tervezett csatorna hálózat és vízelvezető árok az alábbi helyrajzi számokat érinti: 

- 115 hrsz.  

- 139/2 hrsz. 

- 177/2 hrsz. Mikszáth Kálmán utca 

- 305 hrsz.  Keskeny ut 

- 268/4 hrsz.  

- 062 hrsz. 

- 063/2 hrsz. 

- 332/2 hrsz. 

- 333 hrsz. 

- 334 hrsz. Mikszáth Kálmán utca 

- 368 hrsz. Árpád út  

A projekt összköltsége: 63.471.249 Ft, az igényelt támogatás: 60.297.686 Ft.  

Az Önkormányzat a szükséges 3.173.563 Ft önerőt saját forrásból biztosítja. Az önerő a 2017. 

évi költségvetésben rendelkezésre áll.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az azzal összefüggő nyilatkozatok 

megtételére és a támogatási dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 111/2017. (IX. 21.) számú 

határozata „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”  

című pályázat önerejéről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Települések 

felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” megnevezésű, 



PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú pályázaton támogatási igényt kíván benyújtani a 

Csővár Mikszáth út - Kinizsi út (268/4 hrsz.), a 062 hrsz-ú út és az Árpád út egyes szakaszára 

vonatkozóan csapadékvíz-rendszer fejlesztésére, csapadékvíz elvezetésre.  

A projekt összköltsége: 63.471.249 Ft, az igényelt támogatás: 60.297.686 Ft.  

Az Önkormányzat a szükséges 3.173.563 Ft önerőt saját forrásból, céltartalékból biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 112/2017. (IX. 21.) számú 

határozata „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”  

című pályázat önerejének biztosításáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzaton 

belül a Kinizsi út felújítás előirányzatából 3.173.563 Ft-ot átcsoportosít a „Települések 

felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” megnevezésű, 

PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú pályázat önerejére, amit céltartalékként saját forrásból 

biztosít. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 113/2017. (IX. 21.) számú Kt. 

határozata az 586-1/2017. iktatószámú iskoláztatási támogatásról 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy az 586-1/2017. iktatószámú ügyirat alapján 9 csővári 

tanuló részére 20.000 - 20.000 Ft összegű iskoláztatási támogatást hagy jóvá.  

Határidő: 2017. 09. 30. 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 114/2017. (X. 18.) számú Kt. 

határozata a szociális célú tűzifa megrendeléséről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján megítélt 41 m³ szociális célú tűzifát, ezen kívül a helyi 

rendelet alapján a jogosultaknak 19 m³ tűzifát az Ipoly Erdő Zrt-től rendelje meg. 

Határidő: azonnal 



Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 115/2017. (X. 18.) számú Kt. 

határozata az 776/1/2017. iktatószámú életkezdési támogatás iránti kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 776/1/2017. 

iktatószámú kérelem alapján 100.000 Ft összegű életkezdési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 116/2017. (X. 18.) számú Kt. 

határozata az 777/1/2017. iktatószámú települési támogatási kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 777/1/2017. 

iktatószámú kérelem alapján 20.000 Ft összegű települési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 117/2017. (X. 18.) számú Kt. 

határozata a 778/1/2017. iktatószámú kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 778/1/2017. 

iktatószámú kérelmet 2017. évre vonatkozóan támogatja, az  évben ehhez 35.000 Ft-ot hagy 

jóvá.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 118/2017. (X. 18.) számú Kt. 

határozata a jegyzői beszámolóról a hivatal működésével kapcsolatban 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a jegyzői beszámolót a 

hivatal működésével kapcsolatban. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 119/2017. (X. 18.) számú Kt. 

határozata a Csővári Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről 



Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi a Csővári Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 120/2015. (X. 18.) számú 

Kt. határozata Csővár Község Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről, 

gazdálkodásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja Csővár Község 

Önkormányzata tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 121/2017. (X. 31.) számú 

határozata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”  

című pályázatról szóló 110/2017. (IX. 21.) sz. Kt. határozat módosításáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Települések 

felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázatról szóló 110/2017. (IX. 

21.) sz. Kt. határozatot az alábbira módosítja: 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Települések 

felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” megnevezésű, 

PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú pályázaton támogatási igényt kíván benyújtani a 

Csővár Mikszáth út - Kinizsi út (268/4 hrsz.), a 062 hrsz-ú út és az Árpád út egyes szakaszára 

vonatkozóan csapadékvíz-rendszer fejlesztésére, csapadékvíz elvezetésre.  

A tervezett csatornahálózat és vízelvezető árok az alábbi helyrajzi számokat érinti: 

- 139/2 hrsz. 

- 177/2 hrsz. Mikszáth Kálmán utca 

- 305 hrsz.  Keskeny út 

- 268/4 hrsz.  

- 062 hrsz. 

- 063/2 hrsz. 



- 332/2 hrsz. 

- 333 hrsz. 

- 334 hrsz. Mikszáth Kálmán utca 

A projekt összköltsége: 63.471.249 Ft, az igényelt támogatás: 60.297.686 Ft.  

Az Önkormányzat a szükséges 3.173.563 Ft önerőt saját forrásból biztosítja. Az önerő a 2017. 

évi költségvetésben rendelkezésre áll.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az azzal összefüggő nyilatkozatok 

megtételére és a támogatási dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 122/2017. (XI. 10.) számú Kt. 

határozata a Csővár Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről szóló  

31/2017. (III. 29.) számú Kt. határozatának módosításáról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének a Csővár Község Önkormányzat 2017. 

évi közbeszerzési tervéről 31/2017. (III. 29.) számú Kt. határozata az alábbira módosul.  

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi közbeszerzési 

tervet:    

Csővár Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 

Ajánlatkérő neve: Csővár Község Önkormányzata  

sorszám közbeszerzés 

tárgya 

irányadó 

eljárásrend 

tervezett 

eljárástípus 

eljárás 

tervezett 

megindítása 

Közbeszerzés 

értéke Ft 

(Nettó) 

1. építési beruházás: 

„Csővár-közössé-

gi ház, Iskola, 

Óvoda, Hivatal 

és Klub 

épületenergetikai 

fejlesztése 

megújuló 

energiaforrás 

hasznosításával 

kombinálva 

feltételes  

vállalkozási 

szerződés 

keretében” tárgyú 

KEHOP-5.2.9. 

nemzeti 

eljárásrend 

2015. évi 

CXLIII. tv. 

115. § 

alapján  

2017. 

november 

37.000.000 Ft 



azonosító számú 

pályázat 

 

A 

közbeszerzés 

tárgya és 

(adott 

esetben) 

mennyisége 

CPV kód 
Irányadó 

eljárás-

rend 

Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés 

Eljárásban való jog 

fenntartása 

Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzés-sel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának 

és 

befejezésének 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

I. árubeszerzés 

-        

 

II. építési beruházás  

KEHOP 
pályázathoz 

kapcsolódó 

feltételes 
vállalkozási 

szerződés 

45000000-7 nemzeti 115.§ 2017. november 
2018. november 

30. 
nem nem 

 

III. szolgáltatás 

-        

 

IV. Építési koncesszió 

-        

 

V. Szolgáltatási koncesszió 

-        

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 123/2017. (XI. 10.) számú Kt. 

határozata KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárás 

lebonyolításáról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete feltételes közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról döntött a „Csővár-közösségi ház, Iskola, Óvoda, Hivatal és Klub 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva feltételes 

vállalkozási szerződés keretében” tárgyú építési munkák kivitelezőjének kiválasztására. 

 

Az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és az ajánlatkérő a támogatásra 

irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását 

olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 

Az építési beruházás és felújítás becsült értéke a közbeszerzési eljárás megindításának 

időpontjára elkészített tervezői költségbecslés alapján: 37.000.000 Ft + ÁFA. 



A tartalékkeret összege 0 Ft + ÁFA. 

Az ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. § 

szerinti közbeszerzési eljárást folytat le, az abban meghatározott feltételek szerint: Ha az 

építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési 

eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-

ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is. 

A képviselő-testület a Kbt. 115. § (2) bekezdésnek megfelelően az alábbi, a szerződés 

teljesítésére való alkalmasság feltételeit megítélése szerint teljesíteni képes gazdasági szereplő 

ajánlattételre felkérése mellett dönt: 

1) Denco Kft. 

2) Vardom Kft. 

3) Fémszer Kft. 

4) Szekeres Rezső egyéni vállalkozó 

5) Wizler-Aqua Kft. 

A képviselő-testület a közbeszerzés lebonyolításában közreműködő szakértőnek Petri Ákos 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízza meg bruttó 300.000 Ft díjazással. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

A képviselő-testület a kivitelezés műszaki ellenőrének Kántor István műszaki ellenőrt bízza 

meg bruttó 450.000 Ft díjazással. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés aláírására.  

A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak a következő személyeket hagyja jóvá a Kbt. 

27. § (4) bekezdésére, valamint közbeszerzési szabályzatára tekintettel: 

A Bíráló Bizottság tagjai:  

- elnök/tag, jogi szakértelemmel rendelkező tag: dr. Sztankó Ágnes, 

- tag, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag: Petri Ákos felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó, 

- tag, pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Vonnák Julianna Erika, 

- tag, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag: Kántor István műszaki 

ellenőr. 

A képviselő-testület tanácskozási joggal Nemecz Pálné polgármestert és Petrovicz Sámuel 

alpolgármestert delegálja a Bizottságba. Döntéshozó a Bíráló Bizottság munkájában csak 

tanácskozási joggal vehet részt, szavazattal nem rendelkezhet. 

A megválasztott Bíráló Bizottsági tagoknak és a képviselő testület tagjainak 

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell aláírni. 



A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság összehívásáról 

gondoskodjon. 

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 

előkészítése, és bonyolítása során a szükséges döntések meghozatalával, azzal, hogy az 

eljárást lezáró döntést továbbra is Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete hozza 

meg név szerinti szavazással. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 124/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázatról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évi Bursa Hungarica 

pályázatra 844-2/2017. iktatószámon benyújtott csővári lakos kérelmezőt támogatja és részére 

5.000 Ft/hónap támogatást állapít meg. 

Az 50.000 Ft összeg a 2018. évi költségvetéskor kerüljön betervezésre. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 125/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata helyiségbérletekről, bérleti díjakról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

helyiségbérletekről, bérleti díjakról szóló 129/2016. (XI. 23.) számú Kt. határozatát az 

alábbival egészíti ki: Térítésköteles: közösségi terem 10.000 Ft/alkalom.  

Ezzel egyidejűleg a helyiség bérleti díjról szóló 52/2015. (V. 27.) számú Kt. határozatot és a 

helyiség bérleti díjról szóló 52/2015. (V. 27.) számú Kt. határozat módosításáról szóló 

121/2015. (XI. 25.) számú Kt. határozatot visszavonja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 126/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata földhaszonbérleti szerződésekről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a földhaszonbérleti díjakon nem kíván 

változtatni. 2018. január hónapban a szabad földterületek hasznosítására vonatkozón 

pályázatot írunk ki. 



Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 127/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról 

Csővár Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi belső ellenőrzési munkatervet 

az alábbiak szerint elfogadja. 

2018. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv (a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) 

A tervezett 

ellenőrzések 

tárgya 

 Ellenőrzést 

megalapozó 

kockázatelemzés 

Az ellenőrzés célja 

 

Ellenőri-

endő 

időszak 

Ellenőri 

kapacitás 

Az ellenőrzés 

típusa 

Ellenőrzés 

ütemezése 

Ellenőrzött 

szerv egység 

megnevezése 

31.§ (4). b) 31.§ (4). a) 31.§ (4). c) 31.§ (4). d) 31.§ (4). e) 31.§ (4). f) 31.§ (4). g) 31.§ (4). h) 

Vagyonnyil-

vántartás 

ellenőrzése 

 

Kockázati érték: 

84 

 

Ellenőri nap: 4 

Annak vizsgálata, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában 

lévő vagyon nyilvántartása, a 

vagyon változás, és a vagyon 

csökkenés a szabályoknak 

megfelelően történik-e. 

2017. év 2 fő Szabálysze-

rűségi 

 

2018. II. félév Önkormányzat  

 

Egyéb   

Tanácsadó 

tevékenység 

   2 fő    

Soron kívüli 

ellenőrzések 

   2 fő    

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 128/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata Arculati Kézikönyvről  

Csővár Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Arculati Kézikönyv elkészítésével 

Városy Péter építészmérnök, városrendezési szakmérnököt (1027 Budapest, Margit krt. 38a.) 

bízza meg bruttó 1.000.000 Ft összegben. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 129/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi létszám előirányzatairól 

Csővár Község képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi létszám előirányzata: 8,5 fő, ebből 5,5 fő Acsa, 3,0 fő Csővár. 



Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 130/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata az Önkormányzat 2018. évi létszám előirányzatairól 

Csővár Község képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2018. évi létszám 

előirányzata: 

- közalkalmazott: 2,0 fő, 

- közfoglalkoztatott: 5,0 fő,  

- kulturális közfoglalkoztatott: 2,0 fő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 131/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a Csővári Óvoda 2018. évi létszám előirányzatairól 

Csővár Község képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csővári Óvoda a 2018. évi létszám 

előirányzata: 3,0 fő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 132/2017. (XI. 23.) számú 

határozata a Gödöllő- Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 

Vízgazdálkodási Társulattal történő megállapodásról 

Csővár Község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Gödöllő- Vác Térségi 

Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal történő megállapodás 

megkötésére 5 fő 12 hónap időtartamú teljes munkaidős közfoglalkoztatás céljára. A 2018. évi 

költségvetéskor az Önkormányzaton belül a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

szakfeladatra 396.000 Ft (5 fő x 6.600 Ft x 12 hó) kerüljön betervezésre a dologi kiadások 

közé.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 133/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a gyermekétkeztetési nyersanyagnormákról 



Csővár Község képviselő-testülete 2018. 01. 01-től az alábbiakban határozza meg a 

gyermekétkeztetési nyersanyagnormák összegeit (az Áfa-t nem tartalmazza) 

- Óvoda háromszori étkezés 362 Ft/nap 

- Általános Iskola háromszori étkezés 470 Ft/nap 

Határidő: 2018. 01. 01. 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 134/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a gyermekétkeztetési vásárolt élelmezés költségeiről szóló 138/2016. (XI. 23.) 

számú Kt. határozat kiegészítéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekétkeztetési vásárolt 

élelmezés költségeiről szóló 138/2016. (XI. 23.) számú Kt. határozatot az alábbival egészíti 

ki. A gyermekétkeztetési vásárol élelmezés költségeit (bruttó összeg): 2018. 01. 01-től: 

- Óvoda háromszori étkezés 669 Ft/nap 

- Általános Iskola háromszori étkezés 827 Ft/nap 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 135/2017. (XI. 23.) számú 

Kt. határozata Csővár Község Önkormányzat 2018. évi munkatervéről 

 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. évre 

jóváhagyja az alábbi munkatervet: 

 

január 24. 

1. 2018. évi közbeszerzési terv 

2. Civilszervezetek, egyesületek, csoportok 2017. évi támogatásainak 

elszámolása 

3. Vagyonnyilatkozatok és a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő bejelentések 

4. Igazgatási szünet 

 

február 21. 

1. Együttes ülés Acsa Község Önkormányzat képviselő-testületével 



2. Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2018. évi 

költségvetése 

 

március 28. 

1. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési 

beszámolója 

2. 2017. évi pénzmaradvány elszámolása, felosztása 

3. 2017. évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentés 

4. Csővári Óvoda beiratkozás 2018/2019. nevelési évre 

 

április 25. 

1.   Váci Rendőrkapitányság beszámolója 

2.   Háziorvos beszámolója 

3.   Gyermekorvos beszámolója 

                                   4.   Védőnői feladatellátás beszámolója 

5. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkájáról  

 

 

május 30. 

1. A Csővári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. 2017. évi mérleg-és 

pénzügyi beszámolója, előterjesztő: ügyvezető 

2. Csőváron működő civil szervezetek beszámolója az elmúlt évről, 

terveikről. Előterjesztők: civil szervezetek vezetői 

 

június 27. 

1. Tájékoztató a Csővári Óvoda Pedagógiai Programjában 

meghatározott feladatok végrehajtásáról, a 2017/2018. nevelési évről, a 

pedagógiai szakmai munka értékelése  

2. Tájékoztató a Csővári Óvoda 2018-2019. nevelési év 

előkészületeiről, a főbb feladatairól 

3. Falunap 

 

július, augusztus - igény szerint 

 



szeptember 19. 

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához 

2. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2018. évi 

költségvetésének első félévi teljesítéséről 

 

október 17. 

1. Közmeghallgatás, együttes képviselő-testületi ülés a Csővári Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal 

2. Beszámoló az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal Csővári 

Kirendeltségének tevékenységéről  

 3. Beszámoló az Önkormányzat tevékenységéről 

4. Tájékoztató a 2018. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról 

 

november 21. 

1. Helyi adók bevezetése 

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

támogatása 

3. Helységbérleti díjak 

4. Földhaszonbérleti díjak 

5. 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 

6. Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi létszám előirányzata 

7. Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzata 

8. A Csővári Óvoda 2019. évi létszám előirányzata 

9. A Gödöllő- Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 

Vízgazdálkodási Társulattal történő megállapodás 

10. Gyermekétkeztetési vásárolt élelmezés költségei 

 

december 12. 

1. 2019. évi munkaterv 

2. 2019. évi eseménynaptár 

 

Szociális előterjesztések, költségvetési rendelet módosítások 

jogszabályok figyelembevételével igény szerint. 



 

Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31. 

Felelős: polgármester, jegyző, Csővári Óvoda óvodavezető, Csővári 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csővári Települési 

Szolgáltató Non Profit Kft. ügyvezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 136/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a Csővári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. 2018. évi létszám 

előirányzatáról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a a Csővári Települési 

Szolgáltató Non Profit Kft. 2018. évi létszám előirányzata:  

- Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozó: 1,0 fő, 

- közfoglalkoztatott: 1,0 fő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 137/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata önkormányzati feladatellátásról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 

személyi juttatásainak előirányzatát 1.000.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 

előirányzatát pedig 220.000 Ft-tal emeli meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 138/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a helyi és települési adó bevezetéséről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz a helyi és települési adó 

bevezetése napirendi pontot elhalasztja 2017. 11. 27-re egy rendkívüli képviselő-testületi 

ülésre. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 139/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata Idősek Napjáról 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz az Idősek napjára 181 fő 

részére 1.100 Ft/fő összegben csomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 140/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a Csővári Óvodába járó és Petőfi Sándor Általános Iskola Csővári Telephely 

alsó tagozatos tanulóinak mikulás csomagjáról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csővári Óvodába járó 

és Petőfi Sándor Általános Iskola Csővári Telephely alsó tagozatos tanulóinak (22 fő) 1.500 

Ft/fő összegben mikulás csomagot biztosít. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 141/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata szociális célú tűzifa támogatásról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 795/1/2017., 796/1/2017., 797/1/2017., 

798/1/2017., 799/1/2017., 800/1/2017., 801/1/2017., 802/1/2017., 803/1/2017., 804/1/2017., 

805/1/2017., 806/1/2017., 8077/1/2017., 808/1/2017., 809/1/2017., 810/1/2017., 811/1/2017., 

812/1/2017., 813/1/2017., 814/1/2017., 815/1/2017., 816/1/2017., 817/1/2017., 818/1/2017., 

819/1/2017., 820/1/2017., 821/1/2017., 822/1/2017., 823/1/2017., 824/1/2017., 825/1/2017., 

826/1/2017., 827/1/2017., 828/1/2017., 829/1/2017., 830/1/2017., 831/1/2017., 832/1/2017., 

833/1/2017., 834/1/2017., 835/1/2017., 836/1/2017., 837/1/2017., 838/1/2017., 839/1/2017., 

840/1/2017., 841/1/2017., 842/1/2017., 843/1/2017-es iktatószámú, szociális célú tűzifa 

támogatásra beérkezett kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy: 

- A 795/1/2017., 796/1/2017., 798/1/2017., 800/1/2017., 801/1/2017., 803/1/2017., 

804/1/2017., 805/1/2017., 806/1/2017., 807/1/2017., 809/1/2017., 810/1/2017., 811/1/2017., 

812/1/2017., 813/1/2017., 814/1/2017., 815/1/2017., 816/1/2017., 817/1/2017., 818/1/2017., 

819/1/2017., 820/1/2017., 823/1/2017., 824/1/2017., 825/1/2017., 826/1/2017., 827/1/2017., 

828/1/2017., 829/1/2017., 830/1/2017., 831/1/2017., 832/1/2017., 833/1/2017., 834/1/2017., 

835/1/2017., 837/1/2017., 838/1/2017., 839/1/2017., 841/1/2017., 842/1/2017., 843/1/2017-es 

iktatószámú kérelmet benyújtó csővári lakosok részére 1 m³ szociális célú tűzifa támogatást 

hagy jóvá. 



- A 797/1/2017., 802/1/2017., 808/1/2017., 821/1/2017., és 822/1/2017-es iktatószámú 

kérelmeket a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 16/2017. (X. 18.) számú 

önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése alapján elutasítja. 

- A 799/1/2017., és 836/1/2017-es iktatószámú kérelmet a szociális célú tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló 16/2017. (X. 18.) számú önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 

alapján elutasítja. 

- A 840/1/2017-es iktatószámú kérelmet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

szóló 16/2017. (X. 18.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján 

elutasítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 142/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 892/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 892/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 892/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 143/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 893/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 893/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 893/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 144/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 894/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 894/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 894/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 145/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 895/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 895/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 895/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 146/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 896/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 896/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 896/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 147/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 897/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 897/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 897/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 



lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 148/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 898/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 898/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 898/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 149/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 899/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 899/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 899/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 150/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 900/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 900/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 900/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 151/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 901/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 901/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 901/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 152/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 902/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 902/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 902/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 153/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 903/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 903/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 903/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 154/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 904/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 904/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 904/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 155/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 905/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 905/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 905/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 156/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 906/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 906/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 906/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 157/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 907/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 907/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 907/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 



lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 158/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 908/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 908/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 908/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 159/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 909/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 909/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 909/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 160/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata a 910/1/2017. iktatószámú, rendkívüli települési támogatásokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 910/1/2017-es iktatószámú, rendkívüli 

települési támogatásra beérkezett természetbeni ellátásként megállapított tüzelőtámogatás 

kérelmeket elbírálta. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 910/1/2017-es iktatószámú kérelmet benyújtó csővári 

lakos részére természetbeni ellátásként 1 m³ tűzifa támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 161/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata az 848/1/2017. iktatószámú települési támogatási kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 848/1/2017. 

iktatószámú kérelem alapján 20.000 Ft összegű települési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 162/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata az 849/1/2017. iktatószámú települési támogatási kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 849/1/2017. 

iktatószámú kérelem alapján 20.000 Ft összegű települési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 163/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata az 911/1/2017. iktatószámú települési támogatási kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 911/1/2017. 

iktatószámú kérelem alapján 20.000 Ft összegű települési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 164/2017. (XI. 23.) számú Kt. 

határozata az 847/1/2017. iktatószámú életkezdési támogatás iránti kérelemről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 847/1/2017. 

iktatószámú kérelem alapján 100.000 Ft összegű életkezdési támogatást hagy jóvá. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 165/2017. (XI. 23.) számú Kt. határozata 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be 

árajánlatot egy téliesített lakókonténerre. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 166/2017. (XI. 27.) számú Kt. 

határozata helyi és települési adóról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018. évre nem kíván 

helyi adót, települési adót bevezetni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 167/2017. (XI. 30.) számú Kt. 

határozata az Arculati kézikönyvvel kapcsolatos lakossági fórumról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy Arculati kézikönyvvel 

kapcsolatosan 2017. december 11-én lakossági fórumot tart.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 168/2017. (XI. 30.) számú Kt. 

határozata a KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárás eredménye 

napirendi pont névszerinti szavazásáról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.2.9. azonosító 

számú pályázat közbeszerzési eljárás eredménye napirendi pontot név szerint szavazza meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 169/2017. (XI. 30.) számú Kt. 

határozata a KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint Ajánlatkérő által indított „Csővár-

közösségi ház, Iskola, Óvoda, Hivatal és Klub épületenergetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával kombinálva feltételes, átalánydíjas vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyú, Kbt. 115.§ szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről a Bíráló Bizottság 

javaslata alapján az alábbi határozatot hozza: 

Az öt ajánlattételre felkért gazdasági szereplő ajánlataiból kettő beérkezett határidőre 

Ajánlatkérőhöz. 

Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelősségének vizsgálata során az alábbiakat állapította meg: 



Csővár Község Önkormányzata képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

Csővár Község Önkormányzata képviselő-testülete az eljárásban beérkezett ajánlatokat 

érvényesnek nyilvánítja. 

1) Ajánlattevő megnevezése: DENCO Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9. 

Benyújtott ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Lenyilatkozta, hogy vele szemben kizáró 

okok nem állnak fenn. Ajánlata érvényes. 

2) Ajánlattevő megnevezése: VARDOM Ingatlanberuházó és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1148 Budapest, Angol u. 38.  

Benyújtott ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Lenyilatkozta, hogy vele szemben kizáró 

okok nem állnak fenn. Ajánlata érvényes. 

A benyújtott ajánlatok a Kbt. 69.§ (2) bekezdése alapján megfelelőek és érvényesek, így 

Ajánlatkérő az értékelési szempontnak megfelelően értékelte azokat. A legjobb ár-érték arányt 

tartalmazó ellenszolgáltatás az alábbiak szerint: 

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ellenszolgáltatás az alábbiak szerint: 

1) Bírálati részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft), súlyszám: 70 

2) Bírálati részszempont: Előteljesítés vállalása napokban (min. 1, max. 90 nap), súlyszám: 5 

3) Bírálati részszempont: Felelős műszaki vezető gyakorlati tapasztalata (266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. része 2-3. pontjai szerinti 

(„MV-É”, „MV-É-R”) szerinti minősítés megszerzését követő gyakorlati idő (minimum 12 

hó, maximum 60 hó) súlyszám: 15 

4) Bírálati részszempont: További garancia vállalása a kivitelezett munkára (min. 1, max. 24 

hó), súlyszám: 10 (A további garancia vállalásán Ajánlatkérő a szerződésben előírt 5 éven (60 

hónap) felüli jótállást értékeli.) 

Értékelés során adható minimális – maximális pontszám: 1 - 10 

Értékelés módszere 1) bírálati részszempont esetében fordított arányosítás, a 2)-4) bírálati 

részszempont esetében egyenes arányosítás. 

A beérkezett ajánlatok értékelése az értékelési szempont szerint az alábbi táblázatba foglalva: 



súlyszámok DENCO Kft. VARDOM Kft. Max/Min legjobb legrosszabb

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 70 37109377,000 47318803,000 min 37109377,00 47318803,00

2.
Előteljesítés vállalása napokban (min. 1, max. 90 

nap)
5 30,000 20,000 max 30,00 20,00

3.

Felelős műszaki vezető gyakorlati tapasztalata 

(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. 

mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. 

része 2-3. pontjai szerinti („MV-É”, „MV-É-R”) 

szerinti minősítés megszerzését követő 

gyakorlati idő (minimum 12 hó, maximum 60 hó)

15 46,000 60,000 max 60,00 46,00

4.
További garancia vállalása a kivitelezett munkára 

(max. 24 hó, egész hónapokat kell megadni)
10 2,000 1,000 max 2,00 1,00

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 700,00 564,07

2.
Előteljesítés vállalása napokban (min. 1, max. 90 

nap)
50,00 35,00

3.

Felelős műszaki vezető gyakorlati tapasztalata 

(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. 

mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. 

része 2-3. pontjai szerinti („MV-É”, „MV-É-R”) 

szerinti minősítés megszerzését követő 

gyakorlati idő (minimum 12 hó, maximum 60 hó)

118,50 150,00

4.
További garancia vállalása a kivitelezett munkára 

(max. 24 hó, egész hónapokat kell megadni)
100,00 55,00

968,50 804,07

Részszempontok

Összes elért pontszám:  

Ajánlatkérő által megbízott Bíráló Bizottság megállapította, hogy az eljárásban az értékelési 

szempontok alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a Denco Kft. (2100 

Gödöllő, Búzavirág u. 9.) ajánlattevő tette, amely megfelel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló 

anyagi fedezet összegének. 

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy: 

a. a Denco Kft. (2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9.) ajánlattevő nem tartozik az eljárást 

megindító felhívásban megfogalmazott kizáró okok hatálya alá, 

b. a Denco Kft. (2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9.) Ajánlattevő ajánlatában benyújtott rezsi 

óradíja megfelel a MVM rendeletének, 

c. a Denco Kft. (2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9.) Ajánlattevő ajánlatában benyújtott 

nyilatkozatai megfelelnek a valóságnak. 

Ajánlatkérő az eljárás nyertesének a Denco Kft. (2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9.) Ajánlattevőt 

kihirdeti. 

A nyertes ajánlat: 

Megnevezés Ajánlat 

Csővár-közösségi ház, Iskola, Óvoda, Hivatal és Klub épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva feltételes, 

átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében (Nettó ajánlati ár - Ft) 

37 109 377 nettó Ft+ÁFA 

Előteljesítés vállalása napokban (min. 1, max. 90 nap) 30 nap 

Felelős műszaki vezető gyakorlati tapasztalata (266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. része 2-3. pontjai szerinti 

(„MV-É”, „MV-É-R”) szerinti minősítés megszerzését követő gyakorlati idő 

(minimum 12 hó, maximum 60 hó) 

46 hó 

További garancia vállalása a kivitelezett munkára (min. 1, max. 24 hó) 2 hó 



Indokolás: 

A Denco Kft. (2100 Gödöllő, Búzavirág u. 9.) benyújtott ajánlata érvényes, tekintettel arra, 

hogy Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt feltételeknek, valamint az eljárás megindításakor hatályos 

Közbeszerzési törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásoknak, ajánlattevő 

igazolta, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Továbbá az ajánlattételi 

felhívásban foglalt bírálati szempontoknak megfelelően az értékelési szempontokra 

figyelemmel a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tette az eljárás vonatkozásában, 

ami megfelel ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékének is. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a felújítási 

munkák lebonyolítására. 

Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, ezek 

részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 

három munkanapon belül. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

  

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 170/2017. (XI. 30.) számú Kt. 

határozata a KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárás 

lebonyolításáról szóló 123/2017. (XI. 10.) számú Kt. határozat módosításáról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázat 

közbeszerzési eljárás lebonyolításáról szóló 123/2017. (XI. 10.) számú Kt. határozatát az 

alábbival módosítja: a Bíráló Bizottság tagjain belül a közbeszerzési szakértelemmel 

rendelkező tag: Petri Ingrid Bernadett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 171/2017. (XII. 11.) számú Kt. 

határozata Csővár Község Önkormányzat 2018. évi esemény naptáráról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. évre 

jóváhagyja az alábbi eseménynaptárt: 

JANUÁR 

- 16. Felső Galgamenti megbeszélés – felelős: Csővár Község 

Önkormányzata 



- 25. farsangi jelmezbál - felelős: óvoda, Hévizi Pálné 

- 26. farsang – felelős: iskola, M. Gieszer Mónika 

MÁRCIUS 

- 14. Március 15-i megemlékezés – felelős: iskola, M Gieszer 

Mónika.        

-  23. Húsvéti készülődés, tojásfestés – felelős: Falunkért, 

Iskolánkért, Gyermekeinkért Alapítvány 

ÁPRILIS 

- 10. Hulladékgyűjtés iskola, felelős: M Gieszer Mónika.          

- Te szedd!! Szemétgyűjtés – felelős: Csővári Polgárőr és                                 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

MÁJUS 

- 4. anyák napja – felelős: iskola, M. Gieszer Mónika 

- 7. anyák napja – felelős : óvoda, Hévizi Pálné 

- 11. sportnap – felelős: iskola, Kukajné Kovács Katalin 

- 12. Felső Galgamente rendezvény 

- 21. Szlovák Istentisztelet – felelős: Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

- 25. gyermeknap – felelős: óvoda, iskola 

- 26. gyermeknap – felelős: Falunkért, Iskolánkért, 

Gyermekeinkért Alapítvány 

JÚNIUS 

- 4. óvodai évzáró, ballagás – óvoda, Hévizi Pálné 

- 7. óvodai év végi kirándulás – felelős: óvoda, Hévizi Pálné 

- 5. iskolai év végi kirándulás – felelős: iskola, Kukajné Kovács 

Katalin, M. Gieszer Mónika 

- 15. tanévzáró – felelős: iskola, Kukajné Kovács Katalin 

JÚLIUS 

- 7. falunap - felelős: Csővár Község Önkormányzata 

AUGUSZTUS 

- 6-17 között igazgatási szünet Polgármesteri Hivatal 

SZEPTEMBER 

- 3. Tanévnyitó ünnepség, iskola – felelős: Kukajné Kovács 

Katalin 



- 29. szüreti felvonulás és bál – felelős: Csővári Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat 

OKTÓBER 

 - 19.  Október 23-i megemlékezés 

NOVEMBER 

DECEMBER 

- 2. Ádvent I. gyertyagyújtás – felelős: Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

- 7. Ádventi készülődés– felelős: Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat 

- 9. Ádvent II. gyertyagyújtás – felelős: Alapítvány 

- 16. Idősek napja, Ádvent III. gyertyagyújtás- felelős: Csővár 

Község Önkormányzata 

- 18. - 29. hivatali igazgatási szünet 

- 23. Ádvent IV. gyertyagyújtás – felelős: Csővári Evangélikus 

Egyház 

Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31. 

Felelős: polgármester, iskola, óvoda, Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat, Csővári Evangélikus Egyház, Falunkért, Iskolánkért, 

Gyermekeinkért Alapítvány 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 172/2017. (XII. 11.) számú Kt. 

határozata a KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázat önerejéről 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEHOP-5.2.9. 

azonosító számú pályázathoz a 387.409 Ft önerőt saját forrásból biztosítja. A képviselő-

testület nyilatkozik, hogy az önerő rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 173/2017. (XII. 11.) számú Kt. 

határozata Csővár Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről szóló  

31/2017. (III. 29.) számú Kt. határozatának módosításáról szóló 122/2017. (XI. 10.) 

számú Kt. határozat módosításáról 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzési tervéről szóló  



31/2017. (III. 29.) számú Kt. határozatának módosításáról szóló 122/2017. (XI. 10.) számú 

Kt. határozatát az alábbiakban módosítja: A közbeszerzési tervben a közbeszerzés értéke nettó 

37.109.377 Ft-ra módosul. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 174/2017. (XII. 11.) számú Kt. 

határozata a Csővári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. részére történő polipkanál 

beszerzéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Csővári Települési 

Szolgáltató Non Profit Kft. részére polipkanál beszerzésre beruházási kiadásként bruttó 

1.098.550 Ft kifizetését. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 175/2017. (XII. 11.) számú Kt. 

határozata a Csővár 4/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon parkoló kialakítása 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csővár 4/4 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanon parkoló kialakításához 1.009.650 Ft-ot biztosít. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 176/2017. (XII. 11.) számú Kt. 

határozata a Csővári Óvoda részére történő laptop beszerzéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Csővári Óvoda részére 

laptop beszerzésre beruházási kiadásként bruttó 174.000 Ft kifizetését a dologi kiadások 

előirányzatából történő átcsoportosítás terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 177/2017. (XII. 11.) számú Kt. 

határozata pályázati önerő és parkoló kialakítás forrásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEHOP-5.2.9. 



azonosító számú pályázathoz szükséges 387.409 Ft önerőre és a Csővár 4/4 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanon parkoló kialakításához szükséges 1.009.650 Ft-ra szükséges 

előirányzatokat az alábbiakból biztosítja: az Önkormányzaton belül Az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció működési 

bevételek előirányzatát 699.975 Ft-tal megemeli, valamint a kiadási oldalon a Közutak, hidak, 

alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción a felújításokon belül a Kinizsi út 

felújítás előirányzatát 697.084 Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg Az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció felújítási 

előirányzatát 387.409 Ft-tal megemeli épület energetikai fejlesztésre és a Közutak, hidak, 

alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkció beruházási előirányzatát 1.009.650 

Ft-tal megemeli parkoló kialakításra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 178/2017. (XII. 20.) számú Kt. 

határozata a szolgalmi megállapodásról szóló 84/2017. (VIII. 01.) számú Kt. határozat 

kiegészítéséről 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szolgalmi 

megállapodásról szóló 84/2017. (VIII. 01.) számú Kt. határozatot az alábbival módosítja: a 

TELEKOM mobiltoronnyal kapcsolatosan a szolgalmi megállapodást kiegészíti a Csővár 

265/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozóan. Felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 179/2017. (XII. 20.) számú Kt. 

határozata a temető fenntartás együttműködési megállapodásról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a temető fenntartás 

együttműködési megállapodásról szóló napirendi pontot egy későbbi képviselő-testületi ülésre 

halasztja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 



Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 180/2017. (XII. 21.) számú Kt. 

határozata a Csővári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. orvosi rendelő és az öltöző 

közötti parkoló kialakításáról  

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Csővári Település 

Szolgáltató Non Profit Kft. részére az orvosi rendelő és az öltöző közötti parkoló kialakítására 

bruttó 1.189.850 Ft kifizetését. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője 

 

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 181/2017. (XII. 21.) számú Kt. 

határozata az orvosi rendelő és az öltöző közötti parkoló kialakítás forrásáról 

Csővár Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az orvosi rendelő és 

az öltöző közötti parkoló kialakításához szükséges 1.189.850 Ft-ra a szükséges előirányzatot 

az alábbiból biztosítja: az Önkormányzaton belül a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása kormányzati funkción a felújításokon belül a Kinizsi út felújítás előirányzatát 

1.189.850 Ft-tal csökkenti. 

Ezzel egyidejűleg Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

kormányzati funkció beruházási előirányzatát 1.189.850 Ft-tal megemeli az orvosi rendelő és 

az öltöző közötti parkoló kialakításra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


