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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült :    Császártöltés község Képviselő-testületének 2014. október 27-én 15.00 órai  
       kezdettel megtartott alakuló ülésén a Közösségek Házában. 
 
Jelen vannak : Takácsné Stalter Judit polgármester, Andocsné Lei Mónika, Hegyi Zoltán,  
                        Lovasi Gábor, Oláh József, dr. Rigler Kálmán, Stadlerné Csányi Éva  
                        képviselők                

(7) 
 

Külön meghívottak: Szemerey István HVB elnök, Gatter István Költségvetési Irodavezető, 
                                  Petz Erzsébet, Schuszterné Bárth Éva, Schuszter István, Hómann Antal 
                               nemzetiségi képviselők, Wicker János, Koch Teréz, Herner Melinda 

  (9) 

Hábermayer Viktória jegyző 

Óvári Zoltánné jegyzőkönyvvezető 

 
Oláh József korelnök köszönti a megjelenteket, és a Kábel Tv-n keresztül a község 
lakosságát. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja.  
 

 
I. 
 

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója 
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választásának helyi eredményéről 
 
 
A tájékoztatást tartja: Szemerey István HVB elnök 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Szemerey István:  
A Választási Bizottság nevében köszönti a megjelent képviselőtestületi tagokat. Megköszöni 
a Helyi Választási Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottságok és Választási Iroda tagjainak a 
munkáját. Ismerteti, hogy a Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását 2014. október 12. napjára tűzte ki a 270/2014. (VII.23.) 
számú határozatában. Tájékoztatást ad arról, hogy Császártöltés településen a polgármester-
jelöltséghez a választópolgárok 3%-ának jelölésére, azaz 63 db jelölésre, a képviselő-
jelöltséghez a választópolgárok 1%-ának jelölésére, azaz 21 db jelölésre volt szükség. A 
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jogszabályban meghatározott határidőig 3  polgármester-jelölt és 15 képviselő-jelölt vetette 
magát nyilvántartásba. 
A választás napján a névjegyzékbe vett választópolgárok száma: 2086 fő 
Szavazáson megjelent választópolgárok száma: 1382 fő 
Részvételi arány: 66,25 % 
Ismerteti, hogy kifogást a választási eredmények ellen kifogást  – a törvényes határidőn belül 
-  senki nem nyújtott be. Elmondja, hogy a választási törvény alapján Császártöltésen a 
polgármester mellett hat képviselőjelöltre lehetett voksolni. Tájékoztatást ad a polgármester-
választás eredményéről az alábbiak szerint: 
 
POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS EREDMÉNYE: 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 

Sorszá
m 

A jelölt neve, a jelölő szervezet neve  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1. VADON GYULA Független jelölt  18 

2. TAKÁCSNÉ STALTER JUDIT Független jelölt   767 

3. BERGER JÓZSEFNÉ Független jelölt  586 

 
A megválasztott polgármester:  TAKÁCSNÉ STALTER JUDIT Független jelölt 
 
Gratulál Takácsné Stalter Judit polgármesternek. Sok sikert, egészséget és kitartást kíván a 
munkájához.  
 
Ismerteti a képviselőválasztás eredményét is az alábbiak szerint: 
 
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE: 

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként: 

Sorszá
m 

A jelölt neve, a jelölő szervezet neve  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1. STADLERNÉ CSÁNYI ÉVA Független jelölt  842 

2. DR. RIGLER KÁLMÁN Független jelölt  838 

3. LOVASI GÁBOR Független jelölt  805 

4. WICKER BALÁZS Független jelölt  721 

5. ANDOCSNÉ LEI MÓNIKA Független jelölt  613 

6. OLÁH JÓZSEF Független jelölt   574 

7. HEGYI ZOLTÁN Független jelölt  545 

8. LEDNICZKY LÁSZLÓ Független jelölt  490 

9. BERGMANN JÁNOSNÉ Független jelölt  489 

10. BERGER ANDRÁSNÉ Független jelölt   448 

11. VÖRÖS GYÖRGYNÉ Független jelölt  411 

12. KNIPL ANDREA Független jelölt  395 

13. PITTENAUER RITA Független jelölt   375 

14. MAGYAR FERENC Független jelölt  147 

15. TERENTYÁK BOTOND ANDRÁS Független jelölt  88 
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Tájékoztatást ad arról, hogy WICKER BALÁZS időközben bejelentette összeférhetetlenségét, 
ezért a soron következő legtöbb szavazatot kapó jelölt lép a helyébe. 

 
Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai: 

A képviselő neve  A jelölő szervezet neve  
Érvényes 

szavazatok 
száma 

STADLERNÉ CSÁNYI ÉVA Független jelölt  842 
DR. RIGLER KÁLMÁN Független jelölt  838 
LOVASI GÁBOR Független jelölt  805 
ANDOCSNÉ LEI MÓNIKA Független jelölt  613 
OLÁH JÓZSEF Független jelölt  574 
HEGYI ZOLTÁN Független jelölt  545 
 
Szemerey István a HVB elnöke a Választási Bizottság nevében gratulál a megválasztott 
képviselőknek. 
 
Oláh József korelnök: 
Megköszöni a tájékoztatót és a HVB munkáját. Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a 
testület szavazás nélkül a tájékoztatóban elhangzottakat vegye tudomásul. 
 
A testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatást. 
 
 

II. 
 

Képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása 
 
 

Az eskütételt levezeti: Szemerey István HVB elnök 
 
Oláh József korelnök: 
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét az eskütétel lebonyolítására. 
 
Szemerey István: 
Felolvassa az alábbi eskü szövegét, melyet a képviselők utána mondanak:  
 
„Én,………………………….(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; KÉPVISELŐI tisztségemből eredő feladataimat CSÁSZÁRTÖLTÉS 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
 (Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Szemerey István HVB elnök az eskü letételét követően ünnepélyesen átadja a képviselők 
részére a megbízóleveleket. 
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Oláh József korelnök: 
Megköszöni a HVB elnökének az eskütétel lebonyolítását, továbbá tájékoztatást ad arról, 
hogy az esküokmányok aláírására az ülést követően kerül sor. 

 
 

III. 
 

Polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 
 
 
Az eskütételt levezeti: Szemerey István HVB elnök 
 
 
Oláh József korelnök: 
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét az eskütétel lebonyolítására. 
 
Szemerey István: 
Felolvassa az alábbi eskü szövegét, melyet a polgármester utána mond: 
 
„Én,………………………….(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; POLGÁRMESTERI tisztségemből eredő feladataimat CSÁSZÁRTÖLTÉS 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
 (Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Szemerey István HVB elnök az eskü letételét követően ünnepélyesen átadja a polgármester 
részére a megbízólevelet. 
 
Oláh József korelnök: 
Megköszöni a HVB elnökének az eskütétel lebonyolítását, továbbá tájékoztatást ad arról, 
hogy az esküokmány aláírására az ülést követően kerül sor. Az ülés további lebonyolítása 
céljából átadja a szót Takácsné Stalter Judit polgármesternek. 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester: 
Köszönti a megjelenteket és a Kábel TV-n keresztül a település lakosságát. Tájékoztatást ad 
arról, hogy az ülés napirendje a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került. 
Ismerteti a meghívó szerinti további napirendet az alábbiak szerint: 
 
1.) Polgármesteri Program ismertetése 
2.) Polgármester illetményének megállapítása 
3.) Alpolgármester választása 
4.) Alpolgármester eskütétele 
5.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
6.) Császártöltés Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása, a Képviselő-testület állandó 
bizottságainak létrehozása 

7.) Bizottsági tagok megválasztása 
8.) Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 
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9.) Megbízás adása gazdasági program kidolgozására 
10.) Egyebek: 

- Császártöltési Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
szóló 58/2014. (VII.27.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása 

- Képviselő delegálása a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsába 

- Képviselő delegálása a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

 
Takácsné Stalter Judit polgármester megkérdezi, hogy kívánja-e valaki a napirendi pontokat 
kiegészíteni, majd egyéb javaslat hiányában javaslatot tesz a napirend elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 

IV. 
 

Polgármesteri program ismertetése 
 

 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Kedvenc történetének elmesélésével, megosztásával kezdi gondolatait az alábbiak szerint: 
„Élt egyszer egy kőfaragó, és többet gondolt magáról, vagy másképp gondolta, de egy napon 
azt szerette volna, hogy ő legyen a nap. És valami módon teljesült is, és ő lett a nap, és 
nagyon boldog volt, hiszen az egész világ fölött uralkodott. Hanem egyik nap jött egy felhő és 
az a felhő eltakarta a napot. És akkor mérgelődött. Mit ér a nap amikor egy felhő eltakarja? 
Felhő akarok lenni, mert több hatalmat akarok! És akkor felhő lett. De ez sem tartott sokáig, 
mert egyszer csak jött a szél és zsupsz, elfújta a felhőt. Szél akarok lenni, semmi más- 
mondogatta magában, és szél lett. Röpködött a világban sokfelé, amikor egyszer egy hegy 
megállította. Akkor azt mondta: a hegy a leghatalmasabb a világon, hegy akarok lenni. És 
hegy lett belőle. És nagyon boldog volt, mert úgy érezte, hogy ő a leghatalmasabb a Földön. 
Hanem egyik nap azt hallotta, hogy valami kopácsolás van az oldalában, és napról napra 
fogyott. És ahogy fogyott, meg tudta nézni, hogy egy kőfaragó ott koptatja az oldalát.” 
Egyszerűnek véli a történetet, a hatalom bennünk van, és hogy mire használjuk, jóra vagy 
rosszra, azt mindenki maga dönti el. Számára a hatalom nem öncélú dolog, arra szeretné 
fordítani, hogy másokon segítsen, hogy jobbá tegye az életüket. Emberekkel foglalkozott 
eddig is, és ezután is emberekkel szeretne foglalkozni, a császártöltésiekkel. 
Köszöni a bizalmat, hogy megválasztották. Feladatának tekinti a császártöltési emberek 
szolgálatát, melyet minden erejével, tudásával, képességével és szeretetével szeretne végezni. 
Sok minden új dolgot szeretne bevezetni, szeretné Császártöltés lakosságát mindenről 
tájékoztatni. Fontosnak tartja, hogy tudják, hogy hogyan gazdálkodik az önkormányzat, a 
Képviselő-testület és a polgármester. Tájékoztatja a lakosságot, hogy annak a kidolgozása, 
hogy a lehető legszélesebb körben ezekhez az információkhoz mindenki hozzáférhessen, még 
folyamatban van. Fontosnak tartja, hogy jó döntéseket hozzon. Elárulja, hogy eddig is nagyon 
sok döntést hozott már életében, nagyon gyorsan döntött és úgy érzi, jól is döntött. Most 
azonban egy egész más területre került, felelősségteljesen szeretne dönteni, ezért a képviselői 
mellett két ember munkájára, tanácsaira számít még. Wicker Balázs az egyik, akire több mint 
700 választópolgár voksolt. Úgy érzi, hogy az ő választóinak kívánsága, üzenete csak rajta 
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keresztül ér el hozzá, ezért a továbbiakban is számít a munkájára, tanácsaira. Lakner Gábor  is 
nagyon sokat segített neki tanácsaival az elmúlt időben, bízik benne, hogy a továbbiakban is 
fog. Bízik benne, hogy a képviselőkkel mindig olyan megoldást tudnak hozni, ami a nagy 
többség számára jó. Azon vannak, hogy a lehető legjobb döntéseket igyekezzenek meghozni. 
Felkéri a jegyzőt, hogy Wicker Balázs és Lakner Gábor jogállását nézze meg és próbálja meg 
kidolgozni azt a formát, amivel segíthetik a továbbiakban is a munkáját. 
 
 
A testület határozathozatal nélkül, tudomásul veszi az elmondottakat. 
 
 

V. 
 

Polgármester illetményének megállapítása 
 
 
Előadó: Oláh József korelnök 
 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester: 
A napirend tárgyalásának idejére átadja a szót a korelnöknek, bejelenti személyes érintettségét 
és kéri a szavazásból történő kizárását. 
 
Oláh József: 
Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a testület döntsön Takácsné Stalter Judit polgármester 
szavazásból történő kizárásáról. 
 
A testület hat igen szavazattal, egyhangúan  az alábbi határozatot hozza: 
 
78/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Takácsné Stalter Judit polgármester személyes érintettsége 
 
1.) A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítása napirend megszavazása idejére Takácsné Stalter Judit 
polgármestert  - személyes érintettsége miatt - a szavazásból kizárja. 

 
 Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 
 
 

Oláh József korelnök a napirend kapcsán az alábbi szóbeli előterjesztést teszi: 
  
Községünkben a választópolgárok főállású polgármestert választottak. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint a Képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló ülésen dönt. Császártöltés 
község lakosainak száma: 2441 fő. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) 
bekezdése kimondja, hogy a polgármester illetménye 1501-10000 fő lakosságszámú település 
polgármestere esetében a helyettes államtitkár illetményének 60%-a. 
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A hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján a helyettes államtitkár havi illetménye bruttó 
747.878,- Ft, melynek 60 %-a: 448.727,- Ft. Tekintve, hogy az illetményt 100,- Ft-ra 
kerekítve kell megállapítani, ezért Császártöltés település esetében a polgármester illetménye 
448.700,- Ft. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdés 
értelmében a főállású polgármester illetményén kívül havonta költségtérítésre is jogosult, 
amely az illetményének 15%- ában meghatározott összeg, településünk vonatkozásában bruttó 
67.305,- Ft.  
A fentiek alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület Takácsné Stalter Judit polgármester 
illetményét a hivatkozott jogszabályban foglaltak figyelembe vételével bruttó 448.700,- Ft-
ban, költségtérítését illetménye 15%-ában, azaz 67.305,- Ft-ban állapítsa meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
 
79/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Stalter Judit 

polgármester illetményét – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71.§ (1) és (4) bekezdése alapján - 2014. október 12. napjától havi 
bruttó 448.700,- (azaz négyszáznegyvennyolcezer-hétszáz) Ft-ban állapítja meg.  

2.) A Képviselő-testület a polgármester havi költségtérítését 2011. évi CLXXXIX. törvény 
71.§ (1) és (6) bekezdése alapján 2014. október 12. napjától illetményének 15%-ának 
megfelelő összegben, azaz bruttó 67.305,- (hatvanhézezer-háromszázöt) Ft-ban állapítja 
meg. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Oláh József korelnök átadja a szót és az ülés vezetésének jogát Takácsné Stalter Judit 
polgármesternek. 
 

 
VI. 

 
Alpolgármester választása 

 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatást ad arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 74.§-a alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.  Ismerteti, hogy az alpolgármesteri tisztség 
főállásban is ellátható.  
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A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaktól eltérően csak egy fő 
társadalmi megbízatású alpolgármester választását javasolja. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a titkos szavazás lebonyolítása az SZMSZ szabályai szerint az 
Ügyrendi Bizottság feladata, azonban tekintve, hogy tagjai még nem kerültek megválasztásra, 
a képviselő-testület tagjai sorából egy ideiglenes szavazatszámláló bizottság létrehozását 
javasolja. Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjai sorába Stadlerné Csányi Éva, 
Andocsné Lei Mónika és dr. Rigler Kálmán képviselőket javasolja megválasztani.  
Elmondja, hogy a titkos szavazás során valamennyi képviselő szavazólapot kap a javasolt 
alpolgármester nevével. A szavazólapon az igen, vagy a nem felirat alatt szereplő körben 
elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet szavazni. A javasolt személy a többség 
támogatása esetén nyeri el az alpolgármesteri tisztséget.  
Ismerteti, hogy a szavazást a történeti kiállítás termében az ideiglenes szavazatszámláló 
bizottság fogja lebonyolítani, az alpolgármester személyére Lovasi Gábort javasolja 
megválasztani. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza az ideiglenes 
szavazatszámláló bizottság megválasztásával kapcsolatosan: 
 
80/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Ideiglenes szavazatszámláló bizottság megválasztása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármester 
választása napirend megszavazása idejére a szavazás lebonyolítására és a szavazatok 
megszámlálása céljából ideiglenes szavazatszámláló bizottságot választ. 

2.) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott bizottság tagjainak Stadlerné Csányi 
Éva, Andocsné Lei Mónika és dr. Rígler Kálmán képviselőket választja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Lovasi Gábor:  
Elfogadja a jelölést, egyben bejelenti személyes érintettségét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 

81/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Lovasi Gábor személyes érintettsége 

 

1.) A Képviselő-testület a testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alpolgármester 
megválasztása napirend megszavazása idejére Lovasi Gábor képviselőt - személyes 
érintettsége miatt - a szavazásból kizárja. 

 
 Határidő: azonnal 

Felelős: képviselő-testület 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester a szavazás lebonyolításának idejére 15.20 órakor szünetet 
rendelt el, a testület 15.30 perckor folytatta munkáját. 
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dr. Rígler Kálmán:  
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjaként elmondja, hogy a bizottság a 
törvényességnek megfelelően elvégezte feladatát. Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság az 
alpolgármester választása tárgyban történt titkos szavazást érvényesnek és eredményesnek 
minősítette. A szavazásban részt vevők száma: 6 fő volt. A szavazás eredménye: hat igen 
szavazattal, egyöntetűen Lovasi Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását 
támogatták a szavazók. 
 
Az ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság jelentésével kapcsolatosan a Képviselő-testület 6 
igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
82/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Alpolgármester megválasztása  

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdése alapján, 
megbízatásának időtartalmára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek Lovasi Gábor Császártöltés, Keceli u. 76/A. 
szám alatti lakos települési önkormányzati képviselőt megválasztotta.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 

 

VII. 

Alpolgármester eskütétele, megbízólevelek átadása 
 

 
Az eskütételt levezeti: Takácsnés Stalter Judit polgármester 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megkéri Lovasi Gábort, hogy álljon fel, majd felolvassa az eskü szövegét, melyet az 
alpolgármester utána mond: 
 
„Én,………………………….(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; ALPOLGÁRMESTERI tisztségemből eredő feladataimat CSÁSZÁRTÖLTÉS 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
 (Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
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Takácsné Stalter Judit polgármester az eskü letételét követően ünnepélyesen átadja az 
alpolgármester részére a megbízólevelet majd tájékoztatja a testületet, hogy az esküokmány 
aláírására az ülést követően kerül majd sor. 
 
 

 
VIII. 

 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a tiszteletdíj összegét a képviselő-testület a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek 
havi összege településünk viszonylatában bruttó 157.055 – 201.230,- Ft. A költségtérítés 
mértéke az alpolgármester tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összeg. 
 
Lovasi Gábor: 
Kéri a tiszteletdíj alsó összeghatárban történő megállapítását, továbbá bejelenti személyes 
érintettségét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 

 
83/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Lovasi Gábor személyes érintettsége 
 
1.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapítása napirend megszavazása idejére Lovasi Gábor 
alpolgármestert - személyes érintettsége miatt - a szavazásból kizárja. 

 Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 

 
Takácsné Stalter Judit: 
Lovasi Gábor alpolgármester tiszteletdíját nevezett kérelmére hivatkozva a minimum 
összegben, azaz bruttó 157.055,- Ft/hó összegben, költségtérítését pedig tiszteletdíja 15%-
ában, azaz havi 23.560,- Ft-ban  javasolja megállapítani. 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
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84/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lovasi Gábor  - 

Császártöltés, Keceli u. 76/A. szám alatti társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
80. § (2) bekezdése alapján -, 2014. október 12. napjától a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 70%-ban, azaz havi bruttó 157.055,- (egyszázötvenhétezer – 
ötvenöt) Ft-ban állapítja meg. 

2.) A Képviselő-testület az alpolgármester havi költségtérítését a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80.§ (3) bekezdése alapján 2014. október 12. napjától tiszteletdíjának 15%-ának 
megfelelő összegben, azaz bruttó 23.558,- (huszonháromezer-ötszázötvennyolc) Ft-ban 
állapítja meg. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 

 
IX. 

 
Császártöltés Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2007. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítása, a Képviselő-testület állandó 

bizottságainak létrehozása 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Ismerteti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 43.§ (3) bekezdése értelmében a képviselő-testületnek az alakuló vagy 
az azt követő ülésen felül kell vizsgálnia a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletét, és többek között meg kell választania a bizottság vagy bizottságok tagjait. 
Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására tesz javaslatot, a 
módosítás elsősorban a bizottsági struktúrát, valamint az alpolgármesteri státuszok 
meghatározását szabályozza.  
Javasolja, hogy az állandó bizottságok száma a korábbi kettőről háromra változzon, az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok megtartása mellett kerüljön megválasztásra az Oktatási,  
Kulturális és Sport Bizottság melynek létszámát 5 főben javasolja megállapítani. 
Indítványozza, hogy az összeférhetetlenséggel, valamint a vagyonnyilatkozatok kezelésével 
és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátását változatlanul az Ügyrendi Bizottság végezze.  
A korábbi szabályozástól eltérően a társadalmi megbízatású alpolgármesterek számát egy 
főben javasolja megállapítani. 
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Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét: 

 
 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2014. (X.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  
5/2007. (IV.22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Takácsné Stalter Judit polgármester a rendelet kihirdetésének idejére szünetet rendelt el, majd 
a szünetet követően tájékoztatta a testületet, hogy a rendelet kihirdetése a helyben szokásos 
módon, az SZMSZ-ben leírtak szerint 15.45 órakor megtörtént. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

X. 
 

Bizottsági tagok megválasztása 

 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

(Szóbeli előterjesztés) 

Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatást ad arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 57. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület határozza meg 
bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. Ismerteti, hogy a kétezernél több lakosú 
településen a testületnek Pénzügyi Bizottságot kell választania, törvény más bizottság 
megalakítását is elrendelheti. Elmondja, hogy a hivatkozott jogszabály 57. § (2) bekezdése 
alapján a testületnek az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és 
ellenőrzésével foglalkozó bizottságot kell választania, mely feladatot ez idáig az Ügyrendi 
Bizottság végzett. 
Ismerteti, hogy a bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét az önkormányzati 
képviselők közül kell választani. A bizottságok tagjaira az alábbi személyeket javasolja 
megválasztani: 

Pénzügyi Bizottság: 
  elnök: Stadlerné Csányi Éva  

tagok: Oláh József 
  Hegyi Zoltán 
  Schindler Antal 

Wicker János  
Ügyrendi Bizottság: 

elnök: dr. Rígler Kálmán 
tagok: Stadlerné Csányi Éva 

  Andocsné Lei Mónika 
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Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: 

elnök: Andocsné Lei Mónika 
tagok: Stadlerné Csányi Éva 

  Oláh József 
  Herner Melinda 
  Koch Teréz 

Megkérdezi az érintetteket, hogy vállalják-e a feladatot, illetve azt, hogy hozzájárulnak-e a 
nyilvános ülésen való tárgyaláshoz, vagy kérik a zárt ülés megtartását a napirend kapcsán. 
 
Érintettek nyilatkoznak a jelölések elfogadásáról, valamint hozzájárulnak a napirend 
nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
 
85/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Bizottsági tagok megválasztása 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 

elnökének és tagjainak az alábbi személyeket megválasztja: 

Elnök:  Stadlerné Csányi Éva. képviselő Császártöltés, Gőzmalom u. 48. 
Tagok:  Oláh József képviselő   Császártöltés, Akácfa utca 26. 

Hegyi Zoltán képviselő  Császártöltés, József A. u. 6. 
Schindler Antal   Császártöltés, Petőfi S. u. 48. 
Wicker János    Császártöltés, Szabadság tér 7.  

2.) A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket 
megválasztja: 

Elnök:  dr. Rígler Kálmán képviselő  Császártöltés, Szabadság tér 8. 
Tagok:  Stadlerné Csányi Éva képviselő Császártöltés, Gőzmalom u. 48. 

   Andocsné Lei Mónika képviselő Császártöltés, Akácfa u. 13/A 

3.) A Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökének és tagjainak az 
alábbi személyeket megválasztja: 

Elnök: Andocsné Lei Mónika képviselő  Császártöltés, Akácfa u. 13/A. 
Tagok: Stadlerné Csányi Éva képviselő  Császártöltés, Gőzmalom u. 48. 
 Oláh József képviselő    Császártöltés, Akácfa u. 26. 

  Herner Melinda    Császártöltés,  Akácfa u. 17. 
  Koch Teréz     Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 49. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
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XI. 
 

 A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 
 
 
Az eskütételt levezeti: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megkéri a jelen lévő nem képviselő bizottsági tagokat, hogy az eskütételhez álljanak fel, majd 
felolvassa az alábbi eskü szövegét, melyet az érintettek – Wicker János, Herner Melinda, 
Koch Teréz -  utána mondanak: 
 
„Én,………………………….(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; BIZOTTSÁGI TAGI tisztségemből eredő feladataimat CSÁSZÁRTÖLTÉS 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
 (Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

  
Takácsné Stalter Judit polgármester: 
Tájékoztatja az érintetteket, hogy az esküokmányok aláírására az ülést követően kerül majd 
sor. 
 
 

XII. 
 

Megbízás adása gazdasági program kidolgozására 
 

 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatnak meg kell határoznia gazdasági programját. 
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 
időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az 
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A 
gazdasági program – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza 
különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket. 
Ismerteti, hogy jogszabályi rendelkezés alapján a gazdasági programot az alakuló ülést követő 
6 hónapon belül kell elfogadni, illetve felülvizsgálni.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
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86/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Önkormányzat gazdasági programjának kidolgozása 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§ (1) és (5) bekezdése 
alapján az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásával a polgármester 
irányításával a Pénzügyi bizottságot bízza meg. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a kidolgozott gazdasági 
programot annak elkészülte után terjessze a testület elé jóváhagyásra.  

 
Határidő: alakuló ülést követő 6 hónapon belül 
Felelős: Pénzügyi Bizottság elnök 
 
 

XIII. 
 

E g y e b e k 
 
 
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 58/2014. 
(VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása 

 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet, hogy Császártöltés Közég Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. augusztus 27-ei ülésén az 58/2014. számú határozatában döntött a Császártöltési 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 2014. szeptember 1. napi hatállyal történő 
módosításáról, konkrétan a nemzetiségi jelleg törléséről. 
Ismerteti, hogy a Bács-Kiskun  Megyei Kormányhivatal a 2014. október 7. napján kelt 
BKB/001/5652-6/2014. számú iratában megállapította, hogy Császártöltés Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatkozott számú határozata jogszabálysértő, ezért 
2014. november 15. napi határidő kitűzésével kérte ezen határozat visszavonását és az eredeti 
állapot visszaállítását. 
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
87/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 58/2014. 
(VIII.27.) számú Kt. határozat visszavonása 
  

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát módosító 58/2014. (VIII.27.) számú 
Képviselő-testületi határozatát visszavonja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.   
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Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 
 
Képviselő delegálása a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy a 2005. január 1. napjával létrejött Kiskőrösi Többcélú Társulás alapító tagja 
Császártöltés település is. A társulási megállapodásban foglaltak értelmében a Társulási 
Tanács a társult tagok képviselő-testületei által delegált képviselőkből áll, a társulási tanácsba 
a testület Frick József polgármestert delegálta a korábbiakban. Javasolja, hogy a polgármester 
személyében történt változás következtében a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak 
szerint Takácsné Stalter Judit polgármestert delegálja a jövőben.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
88/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Képviselő delegálása a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába 
 

1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskőrösi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába Takácsné Stalter Judit polgármester 
delegálásáról határozott. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Képviselő delegálása a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába 
 
  
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy az Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása céljából 2010-ben létrehozott 
társulásnak további 14 települési önkormányzat mellett szintén alapító tagja Császártöltés 
Község Önkormányzata. Tájékoztatást ad arról, hogy a társulási tanácsba Frick József 
polgármestert delegálta a korábbi testület. A polgármester személyében bekövetkezett 
változás következtében javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint a jövőben Takácsné 
Stalter Judit polgármester delegálását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
89/2014. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Képviselő delegálása a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába 
 

1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskőrös és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Takácsné Stalter 
Judit polgármester delegálásáról határozott. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester egyéb hozzászólás hiányában az alakuló ülést 16,15 
órakor lezárta. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
         Takácsné Stalter Judit                                                                     Hábermayer Viktória 
              polgármester                                                                                     jegyző 
 


