Ügyiratszám: 34-14/2014.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült :

Jelen

Császártöltés Község Képviselő-testületének 2014. november 26-án, 16.30 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal
polgármesteri irodájában
:

vannak

Takácsné
Stalter
Judit
polgármester,
Lovasi
Gábor
alpolgármester, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler
Kálmán képviselők,

(5)
Igazoltan távol maradt: Hegyi Zoltán, Andocsné Lei Mónika képviselő
Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné 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.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) A települési és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
2.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba Társulási
Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
3.) A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
4.) A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző

I.
A települési és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy jogszabályi előírás alapján kötelező a nemzetiségi és a
települési önkormányzatok együttműködését megállapodásban rögzíteni. Elmondja, hogy
ilyen együttműködési megállapodás jelenleg is van érvényben, a megállapodást azonban
minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő
harminc napon belül felül kell vizsgálni.
Tájékoztatja a testületet, hogy a felülvizsgálat során a jelenleg hatályos megállapodás
jogszabályokhoz történő igazítására került sor.
Ismerteti, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködési
megállapodás tervezetét tárgyalta és azt elfogadta. Amennyiben a képviselő-testület is
jóváhagyja az előterjesztés szerinti megállapodás tervezetét, akkor kerülhet sor a
megállapodás megkötésére. Elmondja, hogy az együttműködési megállapodás a testület
támogató döntése esetén 2014. december 1. napjától lép hatályba.
dr. Rígler Kálmán:
Az Ügyrendi Bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság az
együttműködési megállapodást elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
98/2014. (XI.26) számú Képviselő-testületi határozat
A települési és nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
1.) Császártöltés Község Képviselő-testülete – a Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzat véleményének figyelembevételével – a Császártöltés Község
Önkormányzata, valamint a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat között
létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát megtárgyalta, és a módosított
együttműködési megállapodást 2014. december 1. napi hatállyal jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal és formában jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
együttműködési szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 1.
Felelős:Képviselő-testület
Az előterjesztés és az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

II.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Részletesen ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az
előterjesztésben foglaltakat valamennyi tagönkormányzatnak meg kell tárgyalnia és 2014.
december 1. napjáig döntést kell hoznia.
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
99/2014. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba Társulási Tanács
tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba Társulási Tanács tagok,
Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása” tárgyú előterjesztést és a következő
döntést hozza:
1.) A Képviselő testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába, Felügyelő Bizottságába valamint a Tanács helyettes
tagságába az alábbi személyeket delegálja:
Társulási Tanács:
Fercsák Róbert Baja Város polgármestere
Kinyóné Lakatos Melinda Kalocsa Város alpolgármestere
Király Sándor Csátalja Község alpolgármestere
Felügyelő Bizottság:
Bócsa Ferenc Barnabás Baja Marketing Kft.
Helyettes tag (Társulási Tanács):
Szalai Ottó Baja Önkormányzata
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó döntését a
Társulási Tanács soros következő ülésén képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület az alakuló ülésén döntött arról, hogy Takácsné Stalter
Judit polgármestert delegálja a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába.
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a társulási megállapodás előterjesztés szerinti módosítása
a delegált tagok személyének változásával kapcsolatos, továbbá az érintett települések
lakosságszámai kerültek benne pontosításra.
dr. Rígler Kálmán:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a társulási megállapodás módosítását
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
100/2014. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskőrösi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását a határozat-tervezet
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat-tervezet mellékletét képező
módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV.
A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy az előző napirendhez hasonlóan Császártöltés Község
Önkormányzatának Képviselő-testület az alakuló ülésen döntött arról, hogy a Kiskőrös és
Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Takácsné Stalter

Judit polgármestert delegálja. Ismerteti, hogy ezen megállapodás módosítását szintén a
delegált tagok személyének valamint az érintett települések lakosságszámának változása
indokolta és tette szükségessé.
dr. Rígler Kálmán:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a társulási megállapodás módosítását
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
101/2014. (XI.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
megállapodásának módosítása

Társulás

társulási

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskőrös és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítását a
határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat-tervezet mellékletét
képező módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Egyéb hozzászólás, észrevétel híján Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli ülést
15,50 órakor bezárta.

k.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

