Ügyiratszám: 30-14/2016.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 26án 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Andocsné
Lei Mónika, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán
képviselők
(6)
Igazoltan távol: Hegyi Zoltán képviselő
Külön meghívott: Gatter István Gazdasági Irodavezető
Flaisz Emőke intézményvezető
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet és javasolja a
napirendi pontok kiegészítését a Pályázat benyújtása az EFOP-3.3.2-16. kódszámú „Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázat kiírására napirendi ponttal,
valamint javasolja Herczeg József kérelmének zárt ülésen történő tárgyalását, ezért ennek
megfelelően a napirendi pontok sorrendjének módosítását.
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 10/2016.
(X.28.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
3.) Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona 2015. évi működéséről
Előadó: Flaisz Emőke intézményvezető
4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
5.) Egyebek
- Közösségi busz tulajdonjoga átadásának kezdeményezése
- Napköziotthonos Konyha ellátotti körének bővítése
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Kismók Attila kérelme
Tusori Henrietta kérelme
Pályázat benyújtása az EFOP-3.3.2-16. kódszámú „Kulturális intézmények
a köznevelés eredményességéért” című pályázati kiírásra
Herczeg József kérelme

Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy szeptember 25-én szüreti felvonulás részesei lehettünk, melynek keretében
sikerült az új ruhákat bemutatni a lakosság részére. Elmondja, hogy még csak a kislányokon
láthatták ezeket a ruhákat, reméli, hogy elnyerte mindenki tetszését. Elmondása szerint a
Szüreti sokadalom” nevezetű rendezvény egy vidám színdarabbal zárult. Tájékoztatást ad
arról, hogy októberben az Origo játékos vetélkedő – Magyarország legszebb fekvésű
települése - részesei lehettünk, melynek keretében a megyében 3 falu versenyzett, a
versenyben részt vevő településekre a közgyűlés elnöke tett javaslatot. Előadja, hogy
Interneten lehetett szavazni, az első körben 1 falu jutott be minden megyéből a következő
fordulóba. Elmondja, hogy az első fordulóban 19 megye 57 települése játszott, nagy
összefogás mutatkozott a település lakói részéről. Nagyon nagy öröm volt számára látni, hogy
mennyien segítik Császártöltés továbbjutását, amely valóban szép fekvésű falu. Tájékoztatást
ad arról, hogy a 2. fordulóban, az országos játékon Császártöltés képviselhette Bács-Kiskun
megyét, ahol 19 település vett részt a játékban. Ez a forduló álláspontja szerint nehéznek
bizonyult, azonban az összefogásnak köszönhetően a 2. helyet szerezte meg a település.
Kiemeli, hogy ennek a játéknak többek között az volt a haszna, hogy ország-világ megismerte
a települést, a honlapon keresztül megerősítünk mindenkit, hogy jöjjenek ide, felkészültünk a
vendégek fogadására, van szállás, látnivaló, a település fekvése miatt sok helyre lehet
elmenni. További hozadékaként említi, hogy az Origó internetes leglátogatottabb hírportálon
elolvasták a riportot a falunkról, emellett az Ózon Network csatorna munkatársai november 4én jönnek forgatni Császártöltésre, filmjükben Súr, Császártöltés és Feked településeket
fogják bemutatni. Elmondása szerint Császártöltésnek nem voltak jó lapjai az indulásnál, nem volt olyan jó adottsága, mint például Hortobágynak, vagy a hegyvidékeknek – a rossz
lapokból pedig nehéz kihozni egy győztes játszmát. Megköszöni mindenkinek, hogy egy
emberként fogta össze a szavazásban. Bízik benne, hogy lesz folytatása és fellendíti a
turizmust. Elmondja, hogy hétvégén Deggenhausertalba utaznak az alpolgármesterrel és Petz
Erzsébettel a CSNNÖ elnökével egy rövid látogatásra. Véleménye szerint az előkészületből
láthatóan nagy örömmel fogadják majd őket. Ismerteti, hogy a testvértelepülésen új
polgármester kezdi meg a működését, Knut Simon nyugdíjba vonul. Elmondása szerint a
látogatás célja az új polgármesterrel történő megismerkedés valamint a régitől történő
elköszönés. Meglátása szerint az új polgármester nyitott az együttműködésre, a sok teendői
mellett rájuk szánja idejét. Elmondja, hogy június 16-17-18-én egy busznyi embert várnak
Császártöltésről Deggenhausertalba. Ismerteti továbbá, hogy november 13-án lesz a
nyugdíjasok köszöntése, az Idősek Napja rendezvény, mellyel kapcsolatban a meghívók
kiküldése folyamatban van. Tájékoztatást ad arról, hogy 14.00 órakor szeretetettel várja a 60
év felettieket a Teleház Sportcsarnokába, reméli, hogy jó hangulatú lesz a rendezvénye.
Ismerteti, hogy november 29-én 17.00 órakor közmeghallgatás lesz, kéri, hogy írják meg a
kérdéseiket, vagy személyesen tegyék meg. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2 héttel ezelőtt a
Tűzoltószertárban, előtte pedig Kiscsalán tartott lakossági fórumot. Kiemeli, hogy évente 3-4
helyre próbál eljutni, az akut problémákat megoldani.
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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 2016. szeptember 21. napján tartotta.
A Képviselő-testület a 2016. szeptember 21-ei nyilvános Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 64/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta,
- a 65/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltés
Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-os nevelési évben történő működéséről szóló
tájékoztatót tudomásul vette,
- a 66/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola 2015/2016-os nevelési évben
történő működéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette,
- a 67/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
gyermek- és alkalmazotti étkeztetés feladatainak ellátása céljából megállapodás
megkötését határozta el a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a
megállapodás a jelzett határidőben felek által aláírásra került,
- a 68/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Belügyminiszter
által meghirdetett „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatása” pályázat alapján szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról döntött,
- a 69/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a
településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának - a Kecskeméti Építészműhely
Kft. által kiadott árajánlatot figyelembe véve – 2018. évre történő halasztásáról döntött,
- a 70/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Egységes Falusi Sportkör részére 400.000 Ft támogatási összeg kifizetéséről határozott,
a támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van,
- a 71/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Tusori Henrietta
ingatlanvásárlási kérelmének támogathatóságáról döntött, a területrész értékesítésétől
nem zárkózott el, a szolgáltatóktól történő árajánlat beszerzését követően a kérelem
újratárgyalásáról határozott,
- a 72/2016.. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Polgárőr Egyesület kérelme napirend megszavazása idejére Oláh József képviselő
szavazásból történő kizárását határozta el,
- a 73/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Polgárőr Egyesület részére 100.000 Ft összegű támogatás
megállapításáról határozott, a támogatási szerződés megkötésre, a támogatási összeg
kifizetésre került,
- a 74/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Felső-Bácska
Vidékfejlesztési Egyesület részére az egyesület likviditási nehézségeinek enyhítése
céljából 344.375 Ft tagi kölcsön biztosításáról határozott, a tagi kölcsön szerződés
aláírására és átutalására 2016. október 30. napjáig kerül sor,
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a 75/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a 60/2014.
(VIII.27.) számú határozatában megválasztott szavazatszámláló bizottsági póttagok
kiegészítéséről határozott,

A Képviselő-testület a 2016. szeptember 21-ei zárt Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatot hozta:
- a 76/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Keresztes István
lakáscélú támogatási kérelmének elutasításáról döntött.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
77/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 költségvetési fő összege 342.440 e Ft-ról
342.671 e Ft-ra emelkedik, az előirányzat növekménye 231 e Ft, változása 0,7 %. Elmondása
szerint a bevételeknél az egyéb működési célú támogatások 3.231 e Ft, termékek és
szolgáltatások adói -3.000 e Ft, összesen 231 e Ft. Kiemeli, hogy a működési támogatások
növekedése a közfoglalkoztatási program keretén belül október hónapban elnyert támogatási
összeget tartalmazza. Ismerteti, hogy a termékek és szolgáltatások adói a helyi iparűzési adó
várható összegét tartalmazzák. Tételesen ismerteti, hogy a kiadásoknál a dologi kiadások –
1.611 e Ft, egyéb működési célú kiadások – 1.389 e Ft, beruházások, felújítások + 3.231 e Ft,
összesen + 231 e Ft. Elmondása szerint a dologi kiadások az egyéb kiadások várható
megtakarításait tartalmazzák, az egyéb működési célú kiadások a tartalék átcsoportosítását,
illetve a civil szervezetek támogatása 100 e Ft és a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület
számára adott 345 eFt visszatérítendő kölcsön összegét tartalmazza. Tájékoztatást ad arról,
hogy a beruházások, felújítások a közfoglalkoztatási program keretében elnyert támogatásból
megvalósuló hűtőkamra kiadásának kiadásait tartalmazzák. Elmondása szerint a beruházásnak
legkésőbb 2016. decemberének első felében kell befejeződnie a támogatási szerződés
értelmében.
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Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a hűtőkamra 4x4,5 méter nagyságú lesz, mely a Teleház belső udvarán kerül
felállításra. Tájékoztatást ad arról, hogy a hűtőkamra megvalósításának célja terményeink
tárolása, illetve a rendezvényeken az ételek hűtésének biztosítása. Kiemeli, hogy közösségi
célt is szolgálna lakodalom esetén. Véleménye szerint jó beruházás a közfoglalkoztatási
program keretében elnyert kb. 3.000.000 Ft. Elmondja, hogy 10 cm-es beton alapot kell
készíteni, utána majd sor kerülhet a tető elkészítésére, illetve a későbbiek folyamán a
hűtőkamra burkolása is megtörténik. Hangsúlyozza, hogy ennek hiánya nagy gond volt,
hiszen a nyári időben nagy gondot okozott az ételek hűtése. Álláspontja szerint ezzel is
gyarapodunk kevés befektetéssel.
Stadlerné Csányi Éva:
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
10/2016. (X.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2016. (II.8.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona 2015. évi működéséről
Előadó: Flaisz Emőke
(Írásbeli előterjesztés)
Flaisz Emőke:
Köszönt minden jelenlévőt. A beszámolója kiegészítéseként elmondja, hogy törvényi változás
történt az elmúlt évben, ami annyiban érintette az Idősek Otthonát, hogy nehezebb bekerülni,
így már csak azok az idősek vehetik igénybe az ellátást, akiknek a házi segítségnyújtás keretei
között sem megoldott az ápolásuk. Kiemeli, hogy a gazdálkodás a tervnek megfelelően
alakult, az állami támogatás valamint a térítési díjak fedezik az intézmény költségeit.
Elmondja, hogy az otthon 30 férőhelyes, melyet maximálisan kihasználnak, a dolgozói
létszám 4 + 9 szakmai dolgozó, Dr. Rígler Kálmán rendel heti 4 órában, a szükséges
képzettséggel rendelkezik minden szakdolgozó, továbbképzések folyamatosan zajlanak.
Tájékoztatást ad arról, hogy hatósági ellenőrzés 2015-ben volt, melyet a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya 2 alkalommal végzett
el. Elmondása szerint az ellenőrzések minden esetben jó eredménnyel zárultak. Előadja, hogy
szinte minden rendezvényen ott voltak az idősek, aktív foglalkozásokon kreatív dolgokat
készítenek, hogy szépítsék közösségi tereinket. Ismertetése szerint 2015. évben több
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kirándulást is szerveztek, melyek nagyon sikeresek voltak és fogadtak vendégeket is.
Elmondja, hogy a jövőben is szeretnék folytatni az aktív foglalkoztatást, hogy ezzel is
színesítsék a lakók mindennapjait. A gondozási feladatok ellátásához fontosnak tartja a
szakdolgozók folyamatos szakképesítését, ebben nyújt segítséget az Európai Unió által
biztosított keret. Ismereti, hogy most 6 hónapos a sorban állás, igény lenne a bővítésre, de ez
jelenleg nem lehetséges. Elmondja, hogy az épület jövő évi festéséről már egyeztettek a
fenntartóval. Kettő dologra hívja fel a figyelmet, az első, hogy mindenkit kér, hogy időben
adják be a jelentkezést, mert teltház van, a császártöltésiek előnyt élveznek ugyan, de nekik is
sokat kell várniuk, kb. 1-2 hónapot, ami nagyon hosszú idő a családnak.
A másik kérése, hogy a sok program mellett még így is sok a szabadidejük az időseknek, kéri
a rokonokat, hogy jöjjenek látogatni, akár 1-2 perc is színesíti a napjaikat, és ez nagyon fontos
számukra. Kéri a testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
78/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona 2015. évi működéséről
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek
Otthona vezetőjének, Flaisz Emőkének a Császártöltési Idősek Otthona 2015. évi
működéséről szóló beszámolóját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV.
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Hábermayer Viktória
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a beszámoló nem tér ki a Polgármesteri Hivatal által ellátott
valamennyi feladatterületre, csupán a legfontosabb feladatokról számol be. Elmondja, hogy a
Polgármesteri Hivatal által ellátandó feladatok jegyzékét a Polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának melléklete tartalmazza. A beszámolóban foglaltakat kiegészíti
azzal, hogy a 2015. évben a legmeghatározóbb feladat az iskola és az óvoda nemzetiségi
önkormányzat fenntartása alá történő helyezésével kapcsolatos feladatok voltak. Ismertetése
szerint az előkészítő feladatok már 2015. februárjában elkezdődtek, majd a működési
engedély megszerzése után került sor a megnövekedett gazdálkodási és munkaügyi feladatok
zavartalan ellátása érdekében a pénzügyi feladatok átcsoportosítására, a Költségvetési Iroda
átszervezésére. Tájékoztatást ad arról, hogy 2015. október 1 napjával a Költségvetési Iroda
átszervezésével Gazdasági Irodát hoztak létre, melynek során 2 fő köztisztviselővel bővült a
Polgármesteri Hivatal személyi állománya, így a megnövekedett feladatokra tekintettel a
személyi feltételek is megfelelővé váltak. Elmondja, hogy a pénzügyi feladatok
átcsoportosításával többek között az adóügyi ügyintéző is tehermentesítésre került, aki
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korábban osztott munkakörben, a pénztár és hagyatéki ügyintézés mellett látta el adóügyi
feladatait. Ismerteti, hogy 2015. október 1. napjától az érintett ügyintéző kizárólag adóügyi
feladatokat lát el napi 8 órában, így a jövőben több idő jut az adóellenőrzési, végrehajtási
feladatok ellátására.
Köszönetét fejezi elsősorban a Polgármesteri Hivatalban dolgozó kollégáknak a kitartó, lelkes
munkavégzésükért. Köszönetét fejezi továbbá Polgármester Asszonynak valamint a
Képviselő-testületnek a megfelelő munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a Hivatal dolgozói őt is támogatják valamennyi kulturális tevékenység, illetve
felújítás során. Elmondása szerint a Hivatal köztisztviselői plusz feladatokat vállalnak, pedig
nem is az ő feladatuk, szabadidejükben is szívesen jönnek, segítenek neki. Elmondása szerint
maximálisan meg van elégedve a munkájukkal, korrekt, gyors tájékoztatást kap mindenről.
A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
79/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hábermayer Viktória
jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V.
Egyebek

Közösségi busz tulajdonjoga átadásának kezdeményezése
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Starter Judit
Elmondja, hogy lehetőség van arra, hogy a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás
tulajdonában lévő, de a Császártöltés Község Önkormányzat üzemeltetésében lévő közösségi
kisbusz tulajdonjoga átadásra kerüljön az önkormányzat részére. Ismertetése szerint az
egykori pályázatott a KTKT írta meg, a 7.380.000 Ft támogatás kiegészítéséhez a szükséges
önerőt valamint a közösségi busz fenntartását Császártöltés Község Önkormányzata
biztosította. Tájékoztatást ad arról, hogy a napirend tárgyát képező FIAT DUCATO típusú
gépjárművet közösségi buszként a Kiscsaláról bejáró gyermek szállítására veszi igénybe az
önkormányzat. Elmondja, hogy az 5 év leteltével most már térítésmentesen az önkormányzat
tulajdonába kerülhet a busz hivatalosan is, nemcsak névleg.
A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
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80/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Közösségi busz tulajdonjoga ingyenes átadásának kezdeményezése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 8. és 8a.
pontjában meghatározott közfeladatok ellátásának elősegítése céljából kezdeményezi a
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé a Császártöltés Község
Önkormányzata üzemeltetésében lévő LAW-959 forgalmi rendszámú, Fiat Ducato 250
típusú, ZFA25000001692446 alvázszámú, F1CE0481DA2081030744 motorszámú
gépkocsi tulajdonjoga ingyenes átadását Császártöltés Község Önkormányzata részére.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdon átruházás tárgyában
megkötendő megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Naköziotthonos Konyha ellátotti körének bővítése
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Császártöltés Község Önkormányzata fenntartásában és üzemeltetésében
lévő Napköziotthonos Konyha 2015. október 1. napjától lát el gyermek valamint alkalmazotti
étkeztetési feladatokat az önkormányzat és intézményei valamint a nemzetiségi önkormányzat
és intézményei vonatkozásában. Elmondása szerint időközben felvetődött, hogy az
önkormányzat a 70 éven felüli emberek részére lehetőséget biztosíthatna igény esetében ebéd
igénybevételére önköltségi áron, ami jelenleg bruttó 790,- Ft. Ismerteti, hogy ebben az
esetben az étel helyben történő fogyasztására nincs mód, az étel házhoz történő kiszállítását az
önkormányzatnak kellene megoldani.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy szállításra van lehetőség, szeretné, ha az időseknek ezt a szolgáltatást is
biztosítani tudnák. Elmondása szerint a házi segítségnyújtás bevezetése mellett az
életminőség javítása a cél. Tájékoztatást ad arról, hogy hétfőnként a 80 év felettieknek
nyugdíjasklub látogatására van lehetőségük, ahol a falu életébe bepillantást nyernek, tudnak
az eseményekről, szállításuk biztosítva van. Fontosnak tartja, hogy ez a korosztály, akinek az
étel megfőzése gondot jelent, ezt a szolgáltatást igénybe tudja venni.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság véleménye szerint ez a szolgáltatás kínálatbővítést
jelent. Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a 70 év felettiek
vonatkozásában a Napköziotthonos Konyhában az ebéd igénybevételének lehetőségét
önköltségi áron.
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Takácsné Stalter Judit:
Javasolja, hogy bruttó 790,- Ft-os áron a 70 év feletti korosztálynak kiszállítva biztosítsa
Császártöltés Község Önkormányzata ezt a szolgáltatást. Ismerteti, hogy az újságban meg fog
jelenni, de mindenkit kér, hogy telefonon informálódjanak a részletekről.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
81/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Napköziotthonos Konyha ellátotti körének bővítése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napköziotthonos Konyha
ellátotti körének bővítését határozza el, melynek keretében 2016. november 14. napjától
lehetőséget biztosít a 70 év feletti lakosok vonatkozásában ebéd igénybevételére nettó
622,- Ft/adag önköltségi áron.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pontjában meghatározott étkeztetés
igénybevétele esetén biztosítja Császártöltés Község Önkormányzata által az étel ingyenes
házhoz szállítását.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. november 14. és folyamatos
Felelős: polgármester
Kismók Attila kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a kérelmező 5 éve bérli az önkormányzati tulajdont képező 092/7 hrsz-ú 3 ha
nagyságú területet, mely haszonbérleti szerződés 2016. december 31-én lejár. Ismerteti, hogy
kérelmező jelenleg 35.000 Ft-ot fizet hektáronként, ennek megfelelően évente 105.000 Ft a
bérleti díj. Elmondja, hogy ez a terület egy kaszáló, a kérelmező helyi főállású állattenyésztő,
ezért van szüksége a területre és kéri a bérleti szerződés meghosszabbítását.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja a haszonbérleti szerződés meghosszabbítását
5 év 1 hónap időszakra, azaz 2017. január 1. napjától 2022. január 31-ig.
Dr. Rígler Kálmán:
Támogatja a haszonbérleti szerződés meghosszabbítását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
82/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Kismók Attila ingatlan haszonbérleti kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Kismók Attila 6239 Császártöltés, Gábor Áron u. 15.
szám alatti lakos kérelmére az önkormányzati tulajdonban lévő 092/7 hrsz-ú ingatlan a)
alrészletét képező 2,8508 ha nagyságú legelő művelési ágú belterületi földterület
kérelmező részére történő haszonbérbe adásáról határozott.
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2.) Jelen határozat 1.) pontjában meghatározott ingatlanrész esetében a haszonbérleti
jogviszony határozott időre 2017. január 1. napjától 2022. január 31. napjáig szól.
3.) A Képviselő-testület az évi haszonbérleti díj mértékét a 111/2014. (XII.17.) számú
képviselő-testületi határozatban foglaltakkal egyezően évi 40.000,- Ft/ha összegben
állapítja meg.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 474/2013. (XII.12.) Korm.
rendeletben meghatározott eljárás lebonyolítása során az önkormányzat teljes körű
képviseletére, illetve a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Tusori Henrietta kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy a korábbi Képviselő-testületi ülésen felhatalmazást kapott Tusori
Henrietta ingatlanvásárlási kérelméhez kapcsolódóan az ingatlan közművesítéshez szükséges
árajánlatok beszerzésére. Elmondja, hogy a beérkezett ajánlatok alapján előreláthatólag majd
3 millió Ft-ba kerülne az adott ingatlan teljes körű közmű ellátottsága. Részletesen ismerteti,
hogy a víz ingatlanhoz vezetése bruttó 254.000,- Ft-ba, a szennyvíz 508.000,- Ft-ba, a gáz
1.778.000,- Ft-ba kerülne. Elmondása szerint növeli a költségeket, hogy a szennyvíz
vonatkozásában átemelőre van szükség, továbbá ismerteti, hogy a víz és szennyvíz esetében a
tervezés díja még további 190.500,- Ft-os kiadást jelent.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé, hogy hatalmazzák fel
a polgármester, hogy az árajánlatok ismeretében folytasson további egyeztetést kérelmezővel.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
83/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tusori Henrietta ingatlanvásárlási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tusori Henrietta, 6239
Császártöltés, Gábor Áron u. 17. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
felhatalmazza a polgármestert, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanrész közművesítésére
vonatkozóan a szolgáltatóktól beérkezett árajánlatok ismeretében folytasson további
tárgyalást, egyeztetést kérelmezővel, majd annak eredményét a soron következő ülésen
ismertesse a testülettel.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: polgármester, jegyző
Pályázat benyújtása az EFOP-3.3.2-16. kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért” című pályázat kiírására
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
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(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy ez a kulturális pályázat főleg a szakkörök, foglalkozások, óvodai-iskolai
rendezvények, tehetséggondozó versenyek, - amik nálunk szép számban vannak –
támogatását szolgálná. Elmondja, hogy szoros a beadási határidő, a beérkezett pályázatokat 3
részletben fogják bírálni. Tájékoztatja a testületet, hogy a teljes pályázati anyagot még nem
látták. Azt javasolja, hogy amennyiben megfelel az önkormányzat a kiírásnak, bízzák meg őt
a pályázat menedzselésével, hiszen ha látják a lehetőséget, azonnal be tudják adni a
pályázatot. Csábítónak találja a pályázatot, hiszen a Márton-nap, a Húsvétváró, a
szavalóverseny, stb. valamint az óvoda támogatása sokat jelentene a település számára.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
84/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása az EFOP-3.3.2-16. kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért” című pályázat kiírására
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért” elnevezésű EFOP-3.3.2-16. kódszámú pályázatra
vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról határozott a pályázati kiírásoknak való
megfelelés esetén.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Takácsné Stalter Judit polgármestert a jelen határozat
1. pontjában körülírt pályázat vonatkozásában a támogatási kérelem összeállításával és
benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések valamint jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: pályázat benyújtására: 2016. december 31.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Takácsné Stalter Judit polgármester jó egészséget kíván mindenkinek, szeretettel várja a
nyugdíjasokat az Idősek Napja rendezvényre, valamint kér mindenkit, hogy menjenek a
búcsúba, legyen sok vendégük és jó kedvük. A nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 16.50
órakor lezárta, a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző
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