Ügyiratszám: 30-1/2016.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 3-án
16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh
József, Stadlerné Csányi Éva, Hegyi Zoltán, dr. Rígler Kálmán képviselők
(6)
Igazoltan távol: Andocsné Lei Mónika képviselő
Külön meghívott:Gatter István Gazdasági 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.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet és javasolja a meghívó szerinti 6. napirendi pont
törlését és tárgyalásának elhalasztását a szükséges vélemények beérkezéséig, valamint
javasolja a napirend Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány támogatási kérelmével történő
kiegészítését.
A Képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.
(II.8.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
3.) Középtávú tervezés a stabilitási törvény alapján
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.
(II.8.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
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5.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.
(II.8.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 3/2009. (II.22.) rendelet módosításáról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
7.) Egyebek:
- Polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2016. évi felhasználása
- Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása ügyében a
közszolgáltatási szerződést kiegészítő üzemeltetési szerződés valamint a 2014.
június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
I. számú módosításának jóváhagyása
- Az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása
- Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány támogatási kérelme

Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, sok minden történt az előző testületi ülés óta, sok rendezvény került megrendezésre
(adventi gyertyagyújtás, Mindenki Karácsonya, januárban Kitelepítési Emlékműsor).
Ismerteti, hogy a Kitelepítési Emlékműsort a Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezte, szép, megható műsor keretében történt a megemlékezés, melyet
közös gyertyagyújtás követett a templom előtt. Tájékoztatást ad arról, hogy a Közösség
Házában teltház volt, de hiányolja a fiatalabb korosztályt erről a rendezvényről, mert
véleménye szerint fontos lenne a múlt megismerése. Véleménye szerint az iskolabál jól
sikerült, jó volt minden, reméli, hogy a február 13-án megrendezésre kerülő Svábbál is
hasonlóan eredményes lesz, melyre mindenkit sok szeretettel várnak.
Ismerteti továbbá, hogy sok olyan programon dolgoznak, melyek Császártöltést fogják
szolgálni, többek között ilyen az óvoda felújítása, melyet augusztusban szeretnének átadni.
Elmondása szerint feszített lesz a munka, mert sok helyreállításra kerül sor. Ismerteti, hogy
tervben van a könyvtár és a Képes Ház külső felújítása is, melyekre már meg van a pénz.
Elmondja, hogy a másik nagy terv 2016-ra az orvosi rendelő felújítása, illetve a piactér és
parkoló kialakítása, amelynek a Keceli u. 6. szám alatti ingatlan ad helyet. Meggyőződése
szerint ezzel megoldanak egy fontos problémát. Kijelenti, hogy elkezdődött a kerékpárút
tervezése, mely kb. 2300 méter hosszú szakasz. Kifejti, hogy nehezek a viszonyok, nem
tudják az egészet megépíteni, de küzdenek minden méterért, hiszen nagyon forgalmas az út,
sok munkahely van a falu két végén. Felhívja mindenki figyelmét a bankváltásra, mely szerint
a Rónasági Takarékszövetkezet lett az önkormányzat számlavezetője, ezért csak ott tudják
befizetni a csekkeket. Kéri az érintett lakosságot, hogy az első befizetésnél vigyék magukkal a
személyi igazolványt és a lakcímkártyát, melyet a banktörvény miatt kell bemutatni.
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I.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a beszámoló írásban kiosztásra került az ülést megelőzően
az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a legutóbbi rendes ülését 2015. december 16. napján tartotta.
A Képviselő-testület a 2015. december 16. nyilvános képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

-

-

-

a 97/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta,
a 98/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az első sikeres
nyelvvizsgát szerző diákok támogatása tárgyban hozott 57/2006. (VII.05.) számú Kt.
határozat 2015. december 31. napi hatállyal történő hatályon kívül helyezéséről
határozott,
a 99/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület Rácz
Hajnalka Mária művelődésszervezőnek a Császártöltés Község 2015. évi kulturális
életéről szóló beszámolóját elfogadta,
a 100/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület a
belső ellenőrzési feladatainak 2016. évi ellátására Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgálót
bízta meg,
a 101/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület jóváhagyta a
2016. évi belső ellenőrzési tervet,
a 102/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a 2016. évi
munkatervét fogadta el,
a 103/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a települési és a
nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatát megtárgyalta és a módosított megállapodást jóváhagyta. A
megállapodás határidőben aláírásra került.
a 104/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Polgármesteri
Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda között létrejött munkamegosztási
megállapodás módosítását jóváhagyta. A megállapodás határidőben aláírásra került.
a 105/2015. (XII.16) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Polgármesteri
Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola között létrejött
munkamegosztási megállapodás módosítását jóváhagyta. A megállapodás határidőben
aláírásra került.
a 106/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Polgármesteri
Hivatal és a Császártöltési Idősek Otthona között létrejött munkamegosztási
megállapodás módosítását jóváhagyta. A megállapodás határidőben aláírásra került.
a 107/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a módosított
Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadta el,
a 108/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a házi
segítségnyújtás szakmai programjának módosításáról határozott,
a 109/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az általános
iskolai felvételi körzethatárát véleményezte,
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-

-

a 110/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az
önkormányzat és intézményei vonatkozásában elfogadta a Rónasági Takarékszövetkezet
bankszámla-vezetési szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, 2016. január 31. napjával az
OTP Bank Nyrt. Hajósi Fiókjával a bankszámlaszerződés felmondása megtörtént,
a 111/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba vételének lehetősége tárgyban hozott döntést,
a 112/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról határozott,
a 113/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Kiskunsági
Víziközmű-Szolgáltató Kft. vagyonértékelés elszámolásáról döntött.

A Képviselő-testület a 2015. december 16. zárt képviselő-testületi ülésen az alábbi határozatot
hozta:
-

a 114/2015. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Angeli Tibor és
Angeli-Rácz Diána lakáscélú támogatásáról határozott, a szerződés megkötése
megtörtént.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan – 6 igen szavazattal - elfogadja.
1/2016. (II. 03.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a polgármester szóbeli
beszámolóját tudomásul veszi, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II.
Rendeletalkotás
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Gatter István Gazdasági Irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Gatter István:
Az írásbeli előterjesztés alapján ismerteti ,hogy a rendeletmódosítással a költségvetés fő
összege 399.236 e Ft-ról 430.979 e Ft-ra növekedik, az előirányzat növekedés 31.743 eFt,
mely -7,95 %. Elmondja, hogy a bevételeknél az önkormányzati működési támogatások a
2015. évi végleges normatív támogatások kiutalt összegét tartalmazza. A működési célú
támogatások 14.120 ezer forintos növekedése a nemzetiségi önkormányzat iskola és óvoda
működtetésének megelőlegezésére nyújtott támogatás visszafizetésének összegét foglalja
magába, mely összeg a kiadási oldalon szintén szerepeltetve van az egyéb működési célú
kiadások között. Ismertetése szerint az adókkal kapcsolatos változások a 2015. évi tényleges
befolyt adók összegét tartalmazza. A működési bevételek a tavaly szeptemberben átadásra
került közétkeztetés miatt csökkentek. Tájékoztatást ad arról, hogy a finanszírozási bevételek
növekedése abból tevődik ki, hogy már a 2016. január havi normatívát a tavalyi év során
megküldte a Magyar Államkincstár.
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Előadja, hogy a kiadási oldalon a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
változása a tavaly decemberben kifizetett illetményekből tevődik ki. A dologi kiadások az év
végi tényleges állapotot tükrözik. Ismerteti, hogy az egyéb működési célú kiadást a már
említett nemzetiségi önkormányzat részére átadott 14.120 ezer forinton kívül a
gyermekétkeztetés normatív támogatásának 2014. és 2015. év közötti elszámolásból
keletkező visszafizetési kötelezettség adja. Végezetül elmondja, hogy a könyvtár felújításának
végleges költségei adják a felújítási kiadások növekedését.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén áttekintették tételesen részleteiben a rendelettervezetet. Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Rígler Kálmán:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2015. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III.
Középtávú tervezés a stabilitási törvény alapján
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy ez 3 éves terv, ami az önkormányzat bevételeit prognosztizálja.
Elmondása szerint ez egy kötelezően elkészítendő feladat, de nem kőbevésett, egy terv, amely
bármikor módosítható, javítható. Ismerteti, hogy az önkormányzat saját bevételei a
mellékletben látható helyi adókból tevődik össze, melynek éves mértéke a terv szerint 71-76
millió Ft közötti összeg, és ehhez jön a saját tevékenységből származó bevétel, amely 19-19,5
millió forint körüli összeg. Ismerteti, hogy az előterjesztés melléklete szerint éves szinten
összességében 90-95 millió Ft közötti bevételeket tervez az önkormányzat, adósságot
keletkeztető ügylettel nem számolnak.
Stadlerné Csányi Éva:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést, megerősíti, hogy adósságot nem terveztek, a saját bevételeknél reálisan
számoltak.
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve – egyhangúan, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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2/2016. (II.03) számú Képviselő-testületi határozat
Középtávú tervezés
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételeinek,
valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§.
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2016. évet követő három évre várható összegét a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV.
Rendeletalkotás
Előadó: Takácsné Stalter Judit plgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Gatter István Gazdasági Irodavezetőnek. Felkéri a napirend ismertetésére.
Gatter István:
Az írásbeli előterjesztésben foglaltak alapján ismerteti, hogy a bevételeknél az Önkormányzat
által irányított költségvetési szervek bevételei 39.214 e Ft, a működési célú támogatások
államháztartáson belülről 131.151 e Ft, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről 30.000 Ft, közhatalmi bevételek 86.550 e Ft, működési bevételek 13.385 e Ft, a
felhalmozási bevételek 100 e Ft, a finanszírozási bevételek pedig 6.000 e Ft összegre kerültek
betervezésre. Ismerteti továbbá, hogy a kiadásoknál a személyi juttatások 131.129 e Ft, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31.787 e Ft, a dologi kiadások
74.274 e Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 3.258 e Ft, egyéb működési célú kiadások 6.465 e
Ft, a beruházások 19.687 e Ft, felújítások 38.300 e Ft, egyéb felhalmozási cél kiadások 1.500
e Ft összegben kerültek meghatározásra. A 6. számú melléklet ismertetésénél kiemeli az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásait, melynek bekerülési költsége összesen
19.687 e Ft. Részletesen ismerteti a beruházásokat az alábbiak szerint: a közfoglalkoztatás
tárgyi eszköz beszerzése 6.987 e Ft, közművelődési érdekeltségnövelő eszközbeszerzés 600 e
Ft, kényszerkeverő vásárlása betonelemgyártó géphez 600 e Ft, sportpályán öntöző kútfúrás
2.000 e Ft, piactér kialakítása – meglévő ház bontási munkálatai – 5.000 e Ft, Ligetben
játékok, interaktív eszközös vásárlása 2.000 e Ft, Tájháznál raktár, fedett tároló kialakítása
2.000 e Ft, harangláb – új temetőnél 500 e Ft. A felújítások ismertetésénél kiemeli a Templom
körüli járda kialakítását, térkövezését, melynek bekerülési költsége 1.000 e Ft, a Liget Tűzoltó szertár közötti szakasz útburkolat kialakítását 2.000 e Ft összegben, a könyvtár külső
felújítását 2.300 e Ft összegben valamint a régi óvoda épületének felújítását 33.000 e Ft
összegben, mely felújítások összességében 38.300 e Ft kiadást jelentenek.
Stadlerné Csányi Éva:
Hozzáfűzi, hogy a két intézmény költségvetése (iskola-óvoda) átkerült a Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat hatáskörébe, ott jelennek meg a bevételek és a kiadások.
Véleménye szerint jól összegállított az előterjesztés. Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi
Bizottság javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet.
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Dr. Rígler Kálmán:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy a képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra
vonatkozó térítési díjakat a 3/2009. (II.22.) számú rendeletében szabályozta, amit már
többször módosított. Ismerteti, hogy hivatkozott számú önkormányzati rendelet szabályozza
az óvodai, iskolai, alkalmazotti és a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az
Idősek Otthona vonatkozásában az idősek ápolása, gondozása szociális ellátás térítési díjait.
Tájékoztatást ad arról, hogy 2015. szeptember 1. napjától az óvodai és iskolai étkeztetés
vonatkozásában a térítési díjak meghatározása a köznevelési intézmények fenntartásának
átvételével a Császártöltési Nemzetiségi Önkormányzat hatáskörébe került, ezért hatáskör
hiányában az önkormányzati rendeletből ezen térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseket
törölni szükséges. Kiemeli, hogy a rendeletmódosítás során díjmódosításra nem került sor.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy ez egy szükségszerű formai rendezés és a Pénzügyi Bizottság javasolja az
előterjesztés elfogadását.
Dr. Rígler Kálmán:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti
rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (II.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI
DÍJÁRÓL SZÓLÓ 3/2009. (II.22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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VI.
Egyebek
Polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Véleménye szerint ez egy szükséges dolog, amit meg kell tervezni. Elmondja, hogy 39 nap
szabadsága van összesen, a tervezésnél az előző év ritmusát figyelembe vette. Hangsúlyozza,
hogy nem szeretne semmilyen eseményből kimaradni, mindenhol jelen szeretne lenni, a
legoptimálisabb megoldásra törekszik.
A Képviselő-testület - 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
3/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozat
Polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Császártöltés Község
Polgármestere 2016. évi szabadsága ütemezését az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2016. évi felhasználása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, nem tértek el a tavalyi tervektől, továbbra
is ebben az irányba szeretnének menni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Környezetvédelmi
Alap 2015. december 31. napi pénzmaradványa 1.474.980,- Ft volt. Hozzáfűzi, hogy a befolyt
összeget 2016. évben a csapadékvíz-elvezető árkok rendbetételére, járdák karbantartására,
helyreállítására, parkosításra illetve a már meglévő támfal építésének folytatására kívánják
fordítani.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, hiszen a
megjelölt célokra több pénzt is el lehetne költeni.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
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4/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozat
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2016. évi felhasználása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek alábbi célokra történő felhasználásáról
határozott:
- Csapadékvíz elvező árkok kialakítása, tisztítása, karbantartása,
- Járdák karbantartása, helyreállítása,
- Támfal, partfal felújítása, helyreállítása,
- Hulladékgazdálkodási terv aktualizálása,
- Parkgondozás, parlagfű elleni védekezés.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy gondoskodjon a Környezetvédelmi
Alap 1.) pontban meghatározott célú felhasználásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a gesztor település, Hajós készítette el az előterjesztés szerinti megállapodást
hatósági állásfoglalások alapján. Elmondja, hogy dőlt betűvel vannak jelezve a változások,
valamint új elemek is kerültek beépítésre. Az előterjesztés szerint tételesen ismerteti a
módosításokat.
Dr. Rígler Kálmán
Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
5/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozat
Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat
mellékletét képező Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az előterjesztés
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása ügyében a közszolgáltatási
szerződést kiegészítő üzemeltetési szerződés, valamint a 2014. június 26. napján
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés I. számú módosításának
jóváhagyása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
közbeszerzési eljárást indított „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-004 számú „Települési
Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai Rendszerben” elnevezésű projekt eszközeinek,
létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő
biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési
szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása – Vaskúti hulladéklerakó körzete
(ideértve Kalocsát és körzetét is)” tárgyában. Ismerteti, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő személye: HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM
VASKÚT 2014. (közös ajánlattevő: FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság – konzorciumvezető, és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság).
Tájékoztatást ad arról, hogy a Szolgáltató valamennyi általa ellátandó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatát egymással összhangban köteles megszervezni, így a Vaskúti
hulladéklerakó körzetéhez tartozó önkormányzatok és a Szolgáltató között 2014. június 26.
napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés és a fentiek szerinti
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő
Üzemeltetési Szerződés alapján ellátandó feladatok egymást kiegészítve egységet alkotnak,
egységesen és egymásra tekintettel kezelendők és értelmezendők. Hangsúlyozza, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményeként a Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési
Szerződés elkészítésére és megkötésére is ezzel összhangban kerül sor.
Előadja, hogy az egyes önkormányzatok és a Szolgáltató között 2024. június 30-ig szóló
határozott időre közszolgáltatási szerződés jött létre a Vaskúti hulladéklerakó körzetéhez
(ideértve Kalocsát és körzetét is) tartozó önkormányzatok számára ellátandó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljesítésére, mely Közszolgáltatási
Szerződésnek elválaszthatatlan melléklete a Szolgáltató és a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő
és
Közszolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság között létrejött bérleti szerződés, mely bérleti szerződés módosítására az
előterjesztésben foglaltak alapján került sor.
Elmondja továbbá, hogy ebbe a társulásba nagyon sok önkormányzat tartozik, ez egy kötelező
elem, melyet kell nekünk elfogadni.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
6/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozat
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés valamint a 2014. június 26.
napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának
jóváhagyása
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Vaskúti hulladéklerakó körzetéhez
(ideértve Kalocsát és körzetét is) tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a
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1. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint
Ajánlatkérő által „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd
Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt
eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony
keretében történő biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó
települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása - Vaskúti
hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és körzetét is)” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény előírásainak megfelelően lefolytatott
a Kbt. 94 § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményeként a HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM
VASKÚT 2014.-t [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
– konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.);
Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságkonzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely 6300 Kalocsa, Érsekkert utca 4-1.)]
képező gazdasági szereplőkkel a jelen határozat 1. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően a Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés
megkötését jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösségben részes egyes önkormányzatok által 2014. június
26. napján a Vaskúti hulladéklerakó körzetéhez (ideértve Kalocsát és körzetét is)
tartozó önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatok teljesítésére megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I.
számú módosítását a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza annak Császártöltés Község
Önkormányzat nevében történő aláírására Takácsné Stalter Judit polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit
Ismerteti, hogy a kormány több hónap óta gyűjti az aláírásokat, eddig kb. 1.800.000 ember
aláírta, hogy utasítsák el a kötelező betelepítési kvótát. Elmondása szerint az elmúlt évben
sokat tettek a családok védelme érdekében, ennyi embert nem tudunk fogadni, mi is
nehézségekkel küszködünk, nehéz a beintegrálásuk. Álláspontja szerint biztonságunk
veszélyeztetése miatt, meg kell védeni amit felépítettünk. Véleménye szerint a betelepítési
kvóta jogtalan, azt egyetlen országra sem lehet rákényszeríteni, ezért javasolja, hogy
Császártöltés Község Önkormányzata utasítsa el a kötelező betelepítési kvótát.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
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7/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Magyar
Kormány azon törekvéséhez, mely az ország jövőjét meghatározó, az Európai Unió által
kezdeményezett kötelező betelepítési kvóta megvalósítását kívánja megakadályozni. A
Képviselő-testület elutasítja, hogy Császártöltés község és Magyarország egész területére
akaratunkkal ellentétesen, a világ bármely részéről betelepítéseket hajtsanak végre.
2.) A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező állásfoglalást.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott
állásfoglalás aláírására és annak Magyarország Kormánya részére történő megküldésére.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány támogatási kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a Közalapítvány vállalta a Császártöltés 1. A Császártöltési Határ Története a
Kezdetektől a Falu Alapításáig című kiadvány nyomdai költségeinek támogatását, mely
könyvet 4 tudós ember írt. Véleménye szerint, ideje volt már, hiszen ezelőtt 40 éve jelent meg
Bánáti Miklós alapműve a témáról. Ismertetése szerint azóta többféle próbálkozás volt már,
de hitelességében, új kutatási eredményekben egyik sem közelítette meg Bánáti Miklós
könyvét. Elmondása alapján most sor került erre, hiszen a témával foglalkozó kutatók akik
írták, mind császártöltési illetőségű. Ismerteti, hogy az alapítványnak a nyomdai munkálatok
kifizetése gondot okoz, ezért kér az Önkormányzattól 500 ezer Ft támogatást. Hozzáfűzi,
hogy az önkormányzat érdeke a segítés, mert a könyvet oda tudják adni a diákoknak,
vendégeknek, hiteles képet tudnak mutatni ezzel a faluról.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy Pénzügyi Bizottság a támogatási összeg kifizetését javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
8/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány támogatási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány részére 500.000,- Ft összegű támogatást állapít meg a Császártöltés 1. A
Császártöltési Határ Története a Kezdetektől a Falu Alapításáig című kiadvány nyomdai
költségeinek támogatására.
2.) A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározott időpontig számla és a
kifizetést igazoló bizonylat ellenében kell elszámolni.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére
illetve aláírására.
Határidő: támogatás kifizetésére 2016. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző
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Takácsné Stalter Judit:
Fontosnak tartja, hogy megértsék a gondolkodását, azt az irányt, amit képvisel és megvalósít a
faluban. Mindenről pontos, érthető tájékoztatást ad, nem akarja sok beszéddel elvonni az
emberek figyelmét, a lényegre törekszik. Ha bármi kérdés van szívesen áll mindenki
rendelkezésre.
Takácsné Stalter Judit polgármester a nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 16.35 órakor
lezárta.

K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző
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