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Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető 
             
Hábermayer Viktória jegyző 

Óvári Zoltánné jegyzőkönyvvezető 

 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendet, valamint tájékoztatást ad arról, hogy a 
rendkívüli ülés összehívását a meghívóban szereplő halaszthatatlan, határidős napirendek 
tették indokolttá. Javasolja a napirend kiegészítését a könyvvizsgáló megbízása, a Teleházra 
vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálatára valamint a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány 
Kuratóriumi elnökének újjáválasztására vonatkozó napirendi pontokkal. Oláh József 
képviselő az egyebekben szeretne szót kapni. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. 

(XI.17.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a 
házszámozás szabályairól  
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. 
(XI.17.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 



3.) Folyószámla hitelkeret felvétele 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

4.) Könyvvizsgáló megbízása 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

5.) Teleházban fizetendő bérleti díjak felülvizsgálata 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

6.) Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriumi elnökének újjáválasztására 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

7.) Egyebek 
 
 

I. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 

 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény írta elő az önkormányzatok számára, hogy a közterületek elnevezésének 
valamint a házszámozás szabályait helyi rendeletben kell megállapítani. Ismerteti, hogy a 
rendelet megalkotásának határideje elmúlt már. Elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztálya a rendelet pótlásának határidejére december 10-ei 
határidőt adott, a Törvényességi Főosztály pedig november 15. napját tűzte ki a hiánypótlás 
határidejéül. Tájékoztatja a testületet, hogy a jogszabály semmilyen támpontot nem írt elő a 
rendelet megalkotására vonatkozóan, a testületeknek ezt a rendelet saját igényeik szerint kell 
kidolgozniuk, megalkotniuk. Ismerteti, hogy a kiadott tervezetet az Ügyrendi Bizottság 
véleményezte a korábbiakban. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét: 

 
 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2014. (XI.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS 
SZABÁLYAIRÓL 

 
 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 



II. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet,  hogy a buszváró építési beruházás során az Áfa kifizetését úgy 
tervezte az előző testület, hogy azt az Óvoda régi épületének eladásából származó bevételből 
finanszírozzák. Elmondja, hogy megnézték a lehetőségeket, álláspontja szerint ezt más 
formában is meg lehet oldani, nem pedig kimondottan az Óvoda régi épületének 
értékesítésével. A pénzügyi problémákat a jövőben sem a meglévő ingatlanok eladása útján 
szeretné megoldani. Ismerteti, hogy tervei között szerepel az óvoda régi épületbe való 
visszaköltöztetése. Javasolja, hogy a költségvetésből az óvoda értékesítése kapcsán 
betervezett 17 millió Ft-os bevétel kerüljön kivételre. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a költségvetési rendelet előterjesztett módosítását 
megtárgyalta és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét: 

 
 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2014. (XI.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  2/2014. (II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 

III. 
 

Folyószámla hitelkeret felvétele 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Takácsné Stalter Judit:  



Tájékoztatja a testületet, hogy a napirend szorosan kapcsolódik az előző napirendi ponthoz. 
Ismerteti, hogy az Áfa összege jelenleg nem áll az önkormányzat rendelkezésére, 2015. 
március 15-ig kell rendezni a buszváró építési beruházás pályázatának pénzügyi részét. Bízik 
benne, hogy sikerül majd ezt a költséget a bevételekből fedezni és csak minimális összegben 
kell majd a hitelt felvenni. Hangsúlyozza, hogy ez a hitelkeret egy biztonsági tartalék, mert a 
pályázat utófinanszírozású, ezért a beérkező számlák alapján a beruházás költségeit valamint 
azok Áfa tartalmát is fizetnie kell az önkormányzatnak. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta és megállapította, hogy nagy 
valószínűséggel szükség lesz a hitelkeret egy részének felhasználására, ezért az 
előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a folyószámla hitelkeret felvételét. 
 
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
94/2014. (XI.14) számú Képviselő-testületi határozat 
Folyószámla hitelkeret felvétele 
 
1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát is – úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt. Kecskeméti 
Fiókjával 12.000.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió forint folyószámla hitelkeret szerződést 
köt 2015. január 1-től 2015. szeptember 30-ig terjedő időtartamra. A Képviselő-testület 
vállalja, hogy a hitelt és a járulékait az önkormányzati hitel futamideje alatt a 
költségvetésébe betervezi. 

2. Az önkormányzat a hitel és járulékainak biztosítékául felajánlja a Császártöltés, Kossuth 
Lajos u. 170. számú, 920 hrsz. forgalomképes, törzsvagyont nem képező, 1996. évi 
XXV.  törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlant, melyre 12.000.000 Ft összeg 
és járulékai erejéig keretbiztosítéki jelzálogszerződést köt. A Képviselő-testület vállalja, 
hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé 
vagy forgalomképtelenné. 

3. A Képviselő-testület a folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-re 
engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai 
támogatását, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó 
bevételeit. 

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel futamideje alatt az 
Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások 
elkülönítésére szolgáló alszámláján a szerződés  alapján esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 
biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló 
számláiról a szükséges összeget a Bank a Pénzforgalmi Bankszámlára haladéktalanul 
átvezesse. 

5. A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél vagy a 
Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi 
fizetési- és alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki 
követelések teljesítése érdekében. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret 
megállapodás és a felhatalmazó levelek aláírására.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 



 
IV. 

 
Könyvvizsgáló megbízása 

 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet, hogy hogy szükségesnek tartja az elmúlt évek ellenőrzését abból a 
célból, hogy tiszta képet kapjanak az előző polgármester és testület gazdálkodásáról. Saját 
felelősségének érzi, hogy lássa, hogy mit vesz át. Javasolja, hogy a testület a könyvvizsgálót 
az elmúlt ciklus, azaz 2010-2014-es évek átvizsgálására bízza meg. Ismerteti, hogy nem teljes 
körű átvilágításra gondol, hanem meghatározott területek ellenőrzésére. Példaként említi az 
önkormányzati ingatlanok és önkormányzati vagyon értékesítése, jutalmazások, bérleti díjak 
megállapítása témaköröket. Véleménye szerint amennyiben a könyvvizsgálat ezen dolgokat 
rendben találja, akkor lezárhatják ezeket, amennyiben problémák merülnek fel, úgy a 
megfelelő intézkedéseket kell majd megtenniük. Ismerteti, hogy a könyvvizsgáló az előzetes 
megbeszélések alapján 2014. december 4-én kezdené a vizsgálatot, melyet még az idei évben 
be is fejezne, azonban a jelentés elkészítésére és ennek megfelelően a pénzügyi teljesítésre 
csak 2015. január hónapjában kerülne sor. Tájékoztatja a testületet, hogy Volák Mária 
könyvvizsgáló nagyon képzett szakember, az önkormányzati gazdálkodás az egyik 
szakterülete, a megbízási díj összege az előzetes ajánlatkérés alapján 800.000,- Ft. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Megkérdezi, hogy a könyvvizsgáló egy személyben látja el ezen feladatokat? 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatást ad arról, hogy Volák Mária könyvvizsgáló munkatársaival együtt, apparátusban 
végzi munkáját. Elmondja, hogy a könyvvizsgáló kérésére a vizsgálat során minden dolgot, 
melyet kér a munkája elvégzéséhez azt a rendelkezésére kell bocsátani. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Megkérdezi, hogy a megbízási díj összege standard árnak számít? 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Álláspontja szerint a megbízási díj összege méltányos összegnek számít, mert egy év teljes 
átvilágítása kerül 400.000-500.000,- Ft-ba. Megismétli, hogy az önkormányzat nem kér teljes 
átvilágítást, hanem a vizsgálat csak részterületekre terjed ki. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta és megállapította és az 
előterjesztés szerint javasolja az egyes részterületek átvilágítását nevezett könyvvizsgáló 
megbízásával. 
 
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 

 



 
95/2014. (XI.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
Könyvvizsgáló megbízása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010-
2014. éves időtartamra vonatkozó belső átvilágítását határozza el Volák Mária - 6200 
Kiskőrös, Báthori u. 4. szám alatti könyvvizsgáló megbízásával 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban megjelölt könyvvizsgáló megbízási díját a 2015. 
évi költségvetésébe tervezi be. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálóval 
kötendő megbízási szerződés elkészíttetésére valamint a megbízási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal és értelemszerűen 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

V. 
 

Teleházban fizetendő bérleti díj felülvizsgálata 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének a napirend ismertetésére. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
A Pénzügyi Bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja 
a Teleházban fizetendő bérleti díjak felülvizsgálatát. Ismerteti, hogy Pénzügyi Bizottsági 
ülésen több javaslat született. A Pénzügyi Bizottság kezdeményezi, hogy a Sportcsarnokban 
járó helyi focistáknak, sportolóknak ne kelljen terembérleti díjat fizetniük. Várja a testület 
elképzeléseit. 
 
dr. Rígler Kálmán: 
Nem tartja szerencsésnek ha a vidékieket kizárják az ingyenességből. Álláspontja szerint ezt 
más módon kellene szabályozni. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Véleménye szerint a zártkörű rendezvények legyenek díjkötelesek. Ismerteti, hogy éves 
szinten a Teleházból és a hozzá tartozó Sportcsarnokból befolyó éves bevétel minimális, 
250.000,- Ft körüli összeg, mely nem egy nagy érvágás az önkormányzatnak. A sport ily 
módon történő támogatását kiemelendő dolognak tartja.  
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Úgy érzi, hogy egy kicsit ez az egész a focira van szabva. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatást ad arról, hogy ez nem csak a focira, hanem egyéb csapatsportra is vonatkozik, 
és ezeken kívül álláspontja szerint a civil kezdeményezéseknek is teret kellene adni. 



 
Hábermayer Viktória: 
Javasolja, hogy ez a soron következő testületi ülésre kerüljön kidolgozásra és akkor legyen 
megtárgyalva. Elmondja, hogy amennyiben nem szeretne a testület a focistáktól a keddi 
teremhasználatokért bérleti díjat kérni, úgy arról már most is dönthet. Felveti, hogy az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság is tehetne javaslatot a díjak megállapítására 
vonatkozóan. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Jó kezdeményezésnek tartja a sport támogatását. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megfogalmazza az önkormányzat üzenetét, mely a sport és a civil kezdeményezések 
támogatására irányul. 
 
Lovasi Gábor: 
Javasolja, hogy ne csak a Teleházra vonatkozóan, hanem valamennyi bérleti díj kerüljön 
felülvizsgálatra. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatást ad arról, hogy ez a decemberi ülésen egyébként is indokolt. 
 
Lovasi Gábor: 
Javasolja, hogy a Hegyközség bérleti díja legyen eltörölve. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a decemberi ülésre táblázatos formában a jelenlegi érvényes 
bérleti díjak kigyűjtésre kerülnek a testület tagjai részére és azon az ülésen kerülhet sor a 
bérleti díjak egyenkénti megbeszélésére, felülvizsgálatára. 
 
Lovasi Gábor: 
Álláspontja szerint sokat tudna spórolni a Hegyközség, ha csak a rezsit kellene kifizetniük, a 
bérleti díjat nem. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Nem ismeri, hogy miről van szó, de véleménye szerint igazságtalan lenne a többi közül egyet 
kiemelni. Kezdeményezi, hogy elsősorban a szabadidős és sport tevékenységek bérleti 
díjainak eltörlésére vonatkozzon elsősorban a felülvizsgálat. Meggyőződése szerint a 
Hegyközség az egy más kategória, kiemeli, hogy az önkormányzatnak szüksége van a 
bevételeire, hiszen ebből tud talpon maradni. 
 
Andocsné Lei Mónika: 
Véleménye szerint a jelenlegi bérleti díjakból kell kiindulni, azok függvényében lehet 
gondolkodni. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Javaslata szerint lehetne növelni a lakodalmak számát, mert az egy szép bevételi forrás, 
valamint kedvező lenne az is, ha a cégek rendezvényeinek adna helyet a Teleház. Véleménye 
szerint ki kell használni a lehetőségeket. 
 
 
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 



 
96/2014. (XI.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
Teleházban fizetendő bérleti díjak felülvizsgálata 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Teleházban fizetendő 
bérleti díjak felülvizsgálatának szükségességéről határozott. 

2.) A Képviselő-testület 2014. november 15. napjától a Teleházban tartandó helyi 
nyilvános sporteseményeket térítésmentesen biztosítja a lakosság számára. 

3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Teleházban fizetendő bérleti 
díjak megállapítására vonatkozó napirendet a jelenleg hatályos bérleti díjak 
ismertetésével a soron következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé. 
 

Határidő: soron következő rendes testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 
 
 

VI. 
 

Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriumi elnökének újjáválasztására 
 

 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány jelenlegi elnöke 
Berger Józsefné, akit még nem jegyzett be a bíróság, hanem hiánypótlásra hívta fel az 
önkormányzatot az alapító okirat módosítása kapcsán. A testület felé javasolja, hogy a 
kuratórium új elnökének 2014. december 1. napjától a Képviselő-testület Hidasné Márin 
Magdolna, Gőzmalom u. 42/B. szám alatti lakost válassza meg.  Ismerteti, hogy Hidasné 
Márin Magdolna a jelölést elfogadta, a tisztséget vállalja. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az alapítvány jogi ügyeit, így az alapítvány alapító okiratának 
módosítását is dr. Koch György bajai ügyvéd végezte ez idáig, a hiánypótlási felhívás is 
hozzá érkezett. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Javasolja, hogy nevezett ügyvéd folytassa tovább az alapítvány megkezdett ügyeit. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Császártöltési Nyugdíjasház Közalapítvány ügyében is van 
tennivaló, az alapító okirat módosítására ott is indokolt. 
 
Andocsné Lei Mónika: 
Megkérdezi, hogy a kuratórium tagjait ki választja? 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület hatásköre a kuratórium tagjainak és elnökének 
megválasztása, melyre legutóbb a 2013. év áprilisi ülésén került sor. 



 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Elmondja, hogy a tagok újjáválasztására a későbbiekben is lesz lehetőség. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Megkérdezi, hogy Berger Józsefné elnök lemondott-e a tisztségről? 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatja a képviselőt, hogy nem mondott le, nem is kell neki, mert még mindig  Walterné 
Szabados Erzsébet van bejegyezve elnökként. 
 
Hábermayer Viktória: 
Elmondja, hogy közel másfél éve van folyamatban a bíróságnál a bejegyzés. 
 
 
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
97/2014. (XI.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriumi elnökének újjáválasztása 
 

1.) A Képviselő-testület a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma 
elnökének 2014. december 1. napjától Hidasné Márin Magdolna 6239 Császártöltés, 
Gőzmalom u. 42/B. szám alatti lakost határozatlan időre megbízza. 

2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1) pontjában meghatározott elnök megbízásával 
egyidejűleg a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány 2013.05.01. napjától 
megválasztott de még be nem jegyzett korábbi elnökét, Berger Józsefné Császártöltés, 
Kossuth L. u. 31. szám alatti lakost visszahívja.  

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Császártöltés Fejlődéséért 
Közalapítvány alapító okiratának e döntés következtében szükséges módosításához 
szükséges intézkedést tegye meg. 

4.) A Képviselő-testület megbízza dr. Koch György - 6500 Baja, Munkácsy u. 3. - 
ügyvédet, hogy a kuratórium új elnökének bejegyzése, továbbá a közhasznú jogállás 
bírósági nyilvántartásba vétele ügyében a Kecskeméti Törvényszék 
Pk.61.009/2001/41. számú végzésben foglaltaknak megfelelően a Császártöltés 
Fejlődéséért Közalapítvány alapító okirat módosításával valamint a nyilvántartásba 
vétellel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal és értelemszerűen 
 
 

VII. 
 

Egyebek 
 

 
Oláh József: 
Problémaként felveti, hogy az első havazások nagyon sok bonyodalmat szoktak okozni a 
településen. Álláspontja szerint az önkormányzat egy emberén kívül még mást is meg kellene 
bízni a hó elkotrásával, mert nagy baj lehet belőle, ha az önkormányzat egy darab gépe ezt 
nem tudja ellátni. A hétvégi hóeséssel van gondja, amikor félő, hogy nem biztos hogy 
elérhető az az ember aki ezt a gépet kezeli. 



 
Lovasi Gábor: 
Javasolja, hogy a Hómann család legyen megkérve ezen kisegítői feladatok ellátásával, mert 
ők az eltakarításhoz szükséges gépezetekkel rendelkeznek. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Véleménye szerint nagyobb figyelmet kellene fordítani az önkormányzat részéről erre a 
feladatra. Folyamatos ügyelet kialakítását tartja szükségszerűnek. 
 
dr. Rígler Kálmán: 
Áldatlan állapotokról számol be az orvosi rendelő parkolójának vonatkozásában. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Nagyon fontos dolognak tartja a felvetést. Tájékoztatja a testületet, hogy mindenképpen 
gondoskodni fognak a probléma megoldásáról, megnézik a lehetőségeket és a rendelkezésre 
álló pénzügyi keretet. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
átfogó felülvizsgálata folyamatban van, mely napirend a decemberi rendes ülésen kerül majd 
előterjesztésre. 
 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel híján Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli ülést 
15,45 órakor bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

 
     Takácsné Stalter Judit     Hábermayer Viktória 
  polgármester                             jegyző 
 
 


