
 
Ügyiratszám: 30-6/2015. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült :  Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. április 28-án  15.30 órai  
                 kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
                 polgármesteri irodájában 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh  
                         József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán, Andocsné Lei Mónika  
                         Hegyi Zoltán képviselők 

                (7) 
 

 
Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető                            
       
     
Hábermayer Viktória jegyző 

Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető 

 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja.  
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. 

(IV.29.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

2.) Házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás fejlesztése 
     Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 

 
I. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
 

Előadó: Takácsné Stalter Judit 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Gatter István: 
Elmondja, hogy a most előterjesztett rendeletmódosítással a költségvetés fő összege 392.560 
e Ft-ról 393.280 e Ft-ra emelkedik, az előirányzat növekménye 720 e Ft. Ismerteti, hogy a 720 
e Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel növekedése a 9 



hónap időtartamra megigényelt konténerizált víztisztító berendezés működési támogatásának 
összegéből adódik. Vázolja, hogy a mobil víztisztító várhatóan szeptember hónapig kell 
működtetni. Ismerteti továbbá, hogy a dologi kiadások a konténer üzemeltetéséhez 
kapcsolódó várható költséget tartalmazzák, az egyéb működési célú kiadások a civil 
szervezetek támogatására fordítandó összegeket tartalmazza, a beruházások a könyvtár 
felújítás következtében felmerülő várható pluszt költségek fedezetét szolgálja, valamint az 
egyéb felhalmozási célú kiadások csökkenése a lakáscélú támogatások előirányzat terhére 
következett be. Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés alapján, az önkormányzat 20145 
évi költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.  
 
dr. Rígler Kálmán: 
Közli, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezet egyhangúan elfogadásra javasolja. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság is javasolja a rendelet előterjesztés szerinti módosítását.  
  
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát is - egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:  
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2015. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

II. 
 

Házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatás fejlesztése 
 

 
Előadó: Takácsné Stalter Judit  
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Ismerteti, hogy a házi segítségnyújtásra meg van az engedély, ez olyan feladat, melyre 
szükség van, sok a magányos ember, de magas az óradíja kb.800 Ft/óra. 
 
Andocsné Lei Mónika: 
Elmondja, hogy szerinte a megkezdett órákat arányosan kell számolni.  
 
Takácsné Stalter Judit: 
Elképzelése szerint alapítványon keresztül is lehetne végezni ezt a tevékenységet, az idős 
emberek miatt jó lenne megvalósítani, meggyőződése szerint lenne rá igény. Véleménye 
szerint jó lenne, ha nem kellene a teljes összeget kifizetni az időseknek, valamennyit az 
alapítvány át tudna vállalni ezt a feladatot. Ismerteti, hogy van egy pályázat, melynek 
keretében  egy autóbuszra lehet pályázni, ez egy 8 személyes kisbusz lenne, kb. 8 millió Ft 
értékben. Szerinte nagyon hasznos lenne, vizsgálatokra vinni a betegeket Bajára, egyéb 
helyekre, vagy csak az orvoshoz. Ismerteti, hogy az idős emberek szállítására használnák, 
nekik ezzel nagy segítséget nyújtanánk. Elmondja, hogy a jelenlegi kisbusz, a Ford nagyon 
rossz állapotban van, a másikat pedig luxus lenne ilyen célra használni. Tájékoztatást ad arról,  
hogy szívesen felvállalná az önkormányzat ezt a szolgáltatást, mert ez nagy segítség a beteg, 
idős embereknek. 



 
Hábermayer Viktória: 
Kiemeli, hogy az a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás a szociális törvény 
szerint az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy 
Császártöltés Község Önkormányzata ezen feladatot szakfeladatként látja el, melyre 
működési engedéllyel is rendelkezik. Ismerteti, hogy 5-6 éve nincs egyetlen ellátotti igény 
sem, ezért jelenleg nincs szociális gondozó alkalmazva ezen feladat ellátására. 
 
Andocsné Lei Mónika: 
Javasolja házi betegápolónak Ginderné Terikét, mert neki van ilyen végzettsége, és már ebben 
a munkakörben dolgozott régen és ő sok idős embert ismert, az emberek bizalmát élvezi. 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy ez az állás közalkalmazotti kategóriába tartozik. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Elmondja, hogy a pályázat ügyében májusban fognak dönteni. 
 
Gatter István: 
Véleménye szerint szakképzett minimálbért kapna a szociális gondozó, és valószínű, hogy 
max. 9 fő betege lehet 1 alkalmazottnak. 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy a házi segítségnyújtás óradíja függ az alkalmazott munkabérétől is. 
Tájékoztatás ad arról, hogy a szociális gondozói szükséglet 9 fő ellátottanként 1 fő. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi határozatát.  
 
32/2015. (IV.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás fejlesztése 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás 

szociális alapszolgáltatás fejlesztését szükségesnek tartja, ezért az alapszolgáltatási 
feladatok ellátásához egy db 8 fős mikrobusz beszerzését határozza el a 21/2015. (IV.17.) 
MVM rendeletben meghatározott támogatás igénybevételével. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázat benyújtására 2015.05.04. 
Felelős: képviselő-testület, polgármester 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli 
ülést 16,05 órakor bezárta. 
 
 
 

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


