Ügyiratszám: 34-3/2012.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült :

Császártöltés község Képviselő-testületének 2012. április 25-én 16,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében.

Jelen vannak : Frick József polgármester, Bergmann Jánosné és Liska Antal
alpolgármesterek, Berger Andrásné, Ledniczky László, Stadlerné Csányi
Éva, Vörös Györgyné képviselők.
(7)
Külön meghívott: Jerkovits János könyvvizsgáló, Gatter István pénzügyi csoportvezető
Igazoltan távol maradt: Hegyi Zoltán képviselő
Hábermayer Viktória jegyző
Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a külön meghívottakat
valamint a Kábel Tv-n keresztül a falu lakosságát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Elmondja, hogy a napirendek kihirdetésre kerültek, javasolja, hogy pótlólag kerüljön
megtárgyalásra a forgalomképes vagyontárgyakkal kapcsolatos felülvizsgálat és a
zeneoktatással kapcsolatos napirend. Ledniczky László az Egyebek napirendi pontban kíván
hozzászólni.
A Képviselő-testület – a javasolt módosításokkal együtt- a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Frick József polgármester
2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.
(IV.29.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzata 2011. évi
költségvetés zárszámadásáról
Előadó: Frick József polgármester
3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.
(IV.29.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 7/2009. (VII.30.) rendelet módosításáról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
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4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.
(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
5.) Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Frick József polgármester
6.) Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Berger Andrásné családgondozó
7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának értékelése
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
8. ) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Frick József polgármester
9.) Egyebek:
- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2011. évi felhasználása
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint
alapító okiratának módosítása
- Polgármester jutalmazása
- Lovasi Attila r. alezredes kinevezésének véleményezése
- KEOP 1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét
képező új üzemeltetési koncepció elfogadása
- Ebrendészeti telep tárgyában kötött megállapodás módosítása
- Pályázat benyújtása iskolai és sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
- Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevétele
- Jégkár-elhárítási rendszer kiépítése
- Forgalomképes törzsvagyon felülvizsgálata
- Zeneoktatással kapcsolatos döntéshozatal
- Egyesületek támogatása
- Lakáscélú támogatásra vonatkozó kérelmek (Kárász Péter, Vörös Csilla
Andrea)
- Szociális jellegű kérelmek (átmeneti segély iránti kérelmek)

Napirenden kívüli észrevételek

Frick József:
A testület nevében részvétét fejezi ki Fejes László apát úr halála miatt, aki egy építő plébános
volt a településen. Búcsúztatása a templomban volt. Elmondja, hogy apát úr nagyon sokat tett
a templomért, annak felújításáért. Bízik benne, hogy a majdan papként kijelölésre kerülő
utódja hasonló tettvággyal fogja segíteni a települést.
Ismerteti, hogy kiépítésre került az országos Zarándokút császártöltési szakasza, mely
megvalósítása érdekében Berger Józsefné sokat dolgozott. Az első zarándokok – köztük
Schmittné Makrai Katalin - Húsvét hétfőjén értek a településre, a zarándokok fogadva lettek
illetve el lettek kísérve Császártöltés, Hajós határáig. Tájékoztatja a testületet, hogy a
visszajelzések alapján a résztvevők nagyon elégedettek voltak a szervezéssel, melyért
köszönetüket fejezték ki.
Elmondja, hogy az elmúlt időszakban 3-an tettek állampolgársági esküt az egyszerűsített
eljárás eredményeként, illetve az idei esztendőben 13 fő adta már be a hivatalnál az erre
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vonatkozó kérelmét. Álláspontja szerint számítani kell arra, hogy ez egy növekvő tendencia
lesz, néhány éven belül olyan népcsoport is meg fog jelenni, akik eddig Császártöltésen nem
voltak honosak. Meglátása szerint azt kell elérni, hogy ezek az emberek az itt élő emberek
szokásait, rendszeretetét és munkaszeretetét tanulják meg és törekedni kell, hogy ezeket az
embereket az itt élő lakosság emelje fel és ne a helyi lakosok kerüljenek le arra az
alacsonyabb szintre, amit ők képviselnek. Elmondja, hogy a magyar állampolgárságot
kérelmezők közül van olyan, aki magyarul nem tud, csak pár szót. Kéri a gazdákat, akik
ezeket az embereket alkalmazzák, hogy ne az legyen a cél, hogy olcsó legyen a munkaerő,
hanem próbálják meg terelni őket. Ezekben az embereket, mert a nagytöbbségük itt marad,
tudatosítani kell, hogy környezetüket tartsák rendben, illetve saját maguk is tisztán,
gondozottan jelenjenek meg pl. a hivatalban.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Nyugdíjas Otthonban betörés volt. Az illető valószínűleg jól
ismerte a helyszínt, egyébként ne tudta volna, hogy hol lehet felmászni a vezető irodájába.
Elmondja, hogy a rendőrség ez idáig csak lábnyomot talált. Kéri a lakosságot, hogy
amennyiben gyanús dolgokról szereznek tudomást, szóljanak a rendőrségnek vagy a
Polgármesteri Hivatalnak.
Tájékoztatja a testületet és a település lakosságát, hogy a körzeti megbízott már dolgozik a
településen, mindig elérhető. Az irodájában internet-szolgáltatás és biztonsági rendszer került
kiépítésre.
Ismerteti, hogy az óvodában 2 fő dada nyugdíjba vonul, tudomása szerint ez idáig 19
jelentkező van a helyükre.
Elmondja, hogy a talajterhelési díj jogszabályban foglalt jelentős emelése miatt január-február
hónapban nagyon megszaporodott a szennyvízcsatornára rákötők száma. A rákötők száma
2012. január-február-március hónapban: 41 fő. Érdekesnek találja a rákötők listáját, melyben
nagyvállalkozótól kezdve, öntudatos családig aki három ingatlant is most kötött rá sokan
vannak rajta. Véleménye szerint nem valószínű, hogy pont a januári fagyokban ásták volna fel
a rákötések miatt az udvarukat. Szerinte ezek egy része már korábbi rákötés volt, csak nem
jelentették be. Ezt az sérelmesnek és egyben az önkormányzat átverésének tartja.
Tapasztalatai szerint a szelektív hulladékgyűjtőket az utóbbi időben körberakják zsákokkal,
illetve olyan hulladékokkal, melyek nem oda valóak. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy ezen
hulladékokat a szállítók nem fogják elvinni, csak abban az esetben, ha az önkormányzat ezt
kifizeti. Az önkormányzat ezt nem hajlandó kifizetni, ezért az oda helyezett zsákok
felbontásra kerülnek és amennyiben megállapítható, hogy ki az elkövető, akkor azzal szemben
lépni fog az önkormányzat. Kéri a lakosságot, hogy ezt ne csinálják a jövőben.
Ismerteti, hogy a Kistérség tegnapi ülésén fogadták el a 2011. évi költségvetés zárását.
Elmondja, hogy az önkormányzat jó évet zárt a Kiskőrösi kistérség felé. A mai napirendek
költségvetési előterjesztéseiben ezek a friss, ott elhangzott számadatok még nem szerepelnek
Zárásul elmondja, hogy a vízművek centralizálódni fognak, össze fognak állni. Bács-Kiskun
Megyeében a tervek szerint két vízmű társulat lesz. A Kőrösvíz Kft-hez még előreláthatóan
Soltvadkert és Hajós fog csatlakozni.

I.
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Frick József polgármester
/Szóbeli előterjesztés/
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Frick József:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület legutóbbi ülését 2012. február 23-án tartotta, melyen az
alábbi határozatok születtek:
-

az 1/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban beszámolót fogadott el a
testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a 2/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban a középtávú tervezésről
döntött a testület,
a 3/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban a településszerkezeti terv
módosítását fogadta el a testület,
a 4/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
2012.évi munkatervének elfogadásáról született döntés,
az 5/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban Császártöltés Község
Önkormányzatának 2012. évi kulturális programterve került elfogadásra,
a 6/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban a köztisztviselői
teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok kerültek elfogadásra,
a 7/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban a gyermek,- diák és
alkalmazotti étkeztetés vállalkozási szerződésének módosításáról döntött a testület,
a 8/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban a szociális étkeztetés
alapszolgáltatás vállalkozási szerződésének módosításáról határozott a testület,
a 9/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban a Környezetvédelmi Alapba
befolyt összegek 2012. évi felhasználásáról határozott a testület,
a 10/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött a testület,
a 11/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban a Magyar Zarándokút
Fejlesztési Konzorciumhoz történő csatlakozásról született döntés,
a 12/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozatban Liska Antal alpolgármester
tiszteletdíjának módosításáról határozott a testület az alpolgármester kérésének
megfelelően,
a 13/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozatban az egyesületek
vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek ügyében született döntés,
a 14/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozatban a 2012/2013-es tanév
beiskolázási rendje került meghatározásra,
a 15/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozatban a KEOP-4.2.0/A számú
energetikai pályázat benyújtásáról határozott a testület.

A Képviselő-testület zárt ülésén:
-

a 16-24/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozatokban átmeneti segély iránti
kérelmekről határozott.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület a polgármester szóbeli tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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II.
Rendeletal kotás

Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés/
Frick József:
A sorrendiséget megfordítva először Jerkovits János könyvvizsgálót kéri, hogy mondja el a
vizsgálata eredményeit.
Jerkovits János:
Köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy a 2011. évi zárszámadási rendelet vizsgálata
során megállapította, hogy az az érvényes jogszabályoknak megfelelően lett összeállítva. A
könyvvizsgálói jelentésben hivatkozik a beszámoló főbb számadataira. Javasolja, hogy a
könyvvizsgálati jelentésben szereplő, általa felolvasott a számokkal legyen elfogadva a
zárszámadás.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság átbeszélte az előterjesztést. A végeredmény szerint a
20%-os megszorításokra szükség volt, ezt sikerült is tartani. Ez megjelenik ezekben a
számokban is, a megtakarítás jól sikerült. A Pénzügyi Bizottság javasolja a zárszámadási
rendelet-tervezet elfogadását.
Ledniczky László:
Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a tervezetet, jogszabályilag mindent
rendben talált, az elfogadását javasolja.
Frick József:
Elmondja, hogy 24,6 millió Ft-os megtakarítása van az önkormányzatnak, ám ez a
pénzmaradvány terhelt, ezzel nem lehet szabadon rendelkezni. Ez az összeg a kötelezettségek
fedezetére szolgál. A megszorítások véleménye szerint eredményesek voltak. Most úgy néz
ki, hogy hitelfelvételre nem lesz szükség. Ismerteti, hogy 7.383 ezer Ft-ot kap vissza az
önkormányzat a kistérségtől. Elmondja továbbá, hogy 2012-ben kifizetésre került a
Napköziotthonos Konyha átépítése kapcsán áthúzódó 6,3 millió Ft-os számla, illetve ebben az
évben negyedévente 6 millió forintba kerül az önkormányzatnak a szennyvíz kifizetése, mely
nagyon megterhelő lesz, de álláspontja szerint ezt kell előnyben részesíteni. Elmondja, hogy a
rendelkezésre álló pénzkészlete az önkormányzatnak 22,8 millió Ft jelenleg az OTP
tájékoztatása szerint. Tájékoztatja a testületet, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzat is megtárgyalta a tervezetet, annak elfogadását javasolja a testület felé.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat javaslatát is - egyhangúan, 6 igen
szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
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CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a helyi szociális rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján készült és került a testület által elfogadásra.
Tájékoztatást ad arról, hogy a szociális törvény módosítása alapján 2012. január 1. napjától
megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás, ezért az erre vonatkozó szabályozó
rendelkezéseket törölni kell a helyi rendeletből. Elmondja, hogy másik változás, hogy a
jogszabályi módosítás értelmében a normatív lakásfenntartási támogatás elbírálása
képviselőtestületi – illetve nálunk átruházott hatáskörben polgármesteri- hatáskörből jegyzői
hatáskörbe került át. A módosítás szerint a települési önkormányzat felhatalmazást kap arra,
hogy rendeletben szabályozza a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek
részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítását szolgáló szabályokat. Ismerteti, hogy az
aktív korúak esetében a helyi rendeletben ezen dolgot már szabályozta a testület. Az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet 1.§-a ezen előírásokat kiterjeszti a normatív
lakásfenntartási támogatásra jogosult személyekre.
Ledniczky László:
Nagyon jó dolognak tartja, hogy a támogatás megállapítása az ingatlan rendben tartásához
köthető. Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását,
továbbá felsorolja a korábban helyi rendeletben megállapított lakókörnyezet rendezettségére
vonatkozóan előírt szabályokat.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 6
igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012. ( IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ
7/2009.(VII.30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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IV.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy a normatív lakásfenntartási támogatásokkal kapcsolatos
döntéshozatalt a beadott kérelmekkel kapcsolatos eljárások hatékonyabbá tétele és a
döntéshozatal egyszerűsítése érdekében a polgármester hatáskörébe helyezte a testület.
Elmondja hogy a szociális törvény 2012. január 1. napjától Képviselő-testületi hatáskörből
jegyzői hatáskörbe helyezte az elbírálást. Ismerteti, hogy az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának 1. számú melléklete tartalmazza a polgármesterre átruházott
hatáskörök jegyzékét, ahonnan a fentiek értelmében törölni szükséges ezen átruházott
hatáskört. Ismerteti továbbá, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet
előterjesztett módosítása tartalmazza a polgármester jutalmazásával kapcsolatosan azt a
változtatási javaslatot is, ami a 2011. december 14-ülésen hangzott el és fogalmazódott meg,
mely szerint ez a napirend évenként, a költségvetés zárszámadásával egyidejűen kerüljön
megtárgyalásra.
Ledniczky László:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 6
igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
SZÓLÓ
11/2011.(IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

V.
Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről

Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés/
Frick József polgármester átadja Hábermayer Viktória jegyzőnek a szót.
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Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési munkatervet a Képviselő-testület a
99/2010.(XII.01.) számú határozatával hagyta jóvá. Elmondja, hogy a jóváhagyott ellenőrzési
terv 3 feladatot határozott meg, azonban anyagi lehetőségek hiányában a tervezett három
vizsgálatból kettő valósult meg. Ismerteti, hogy 2011. évben megvizsgálásra került az
óvodában és az iskolában az étkezési térítési díjak beszedésével, nyilvántartásával,
elszámolási rendjével kapcsolatos tevékenység, valamint a Polgármesteri Hivatalban a
FEUVE rendszer kialakításával, működésével kapcsolatos tevékenység. Tájékoztatja a
testületet, hogy az éves összefoglaló jelentést a Vincent Auditor kft. belső ellenőrzési vezetője
készítette el. Ismerteti továbbá, hogy megállapítást nyert, hogy az intézkedési terv alapján
készült beszámolók megküldésre kerültek a belső ellenőrzés részére. A beszámoló szerint az
intézkedések maradéktalanul végrehajtásra kerültek, végre nem hajtott intézkedés nem volt.
Frick József:
Kifejti, hogy az étkezési támogatásokkal kapcsolatosan még mindig az a véleménye, hogy túl
liberálisan kezeli ezt a kérdést az önkormányzat, 125 főből 105-nek jár különböző jogcímeken
valamilyen kedvezmény. A 435 Ft-os összeget az Önkormányzat fizeti ki minden esetben,
tehát nem ingyenes az étkezés. Álláspontja szerint ez nem a valós képet mutatja, mert a
település nincs ennyire elszegényedve. Elmondja, hogy szigorítást vezetett be az
önkormányzat, melyet tovább fog folytatni.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a napirendet, tekintve, hogy az
intézkedési terv megvalósításra került.
Stadlerné Csányi Éva:
Tudomása szerint a kedvezményes étkeztetésben részesülők nem csak Császártöltésen felejtik
el kijelenteni a hiányzó gyerekeket. Ismerteti, hogy az iskola értesítette erről a szülőket, de
véleménye szerint egy jegyzői figyelmeztetés nagyobb hatású lehet.
Frick József:
Elmondja, hogy az önkormányzat nem fenyegetőzik, de a szülőknek le lesz írva, hogy mik a
következmények. Véleménye szerint teljesen nem lehet megszüntetni, de igyekezni kell a
minimumra csökkenteni azt az összeget, ami feleslegesen kerül kifizetésre.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
A 2011. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi
Bizottság javaslatát is figyelembe véve - a 2011. évi összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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VI.
Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről

Előadó: Berger Andrásné családgondozó
/Írásbeli előterjesztés/
Berger Andrásné:
Részletesen ismerteti a beszámolóban leírtakat. A beszámoló a személyi és tárgyi feltételekre,
a szolgáltatás területeire, a gondozottak számszerű adataira, az igénybevevők főbb
problémáira, valamint a 2012-re megfogalmazott célokra terjedt ki.
Bergmann Jánosné:
Álláspontja szerint a családgondozó részletes beszámolót írt, nagyon sokrétű a feladata.
Elmondja, hogy a munkakörében leírtakon kívül önként vállalt feladatokat is végez a
családgondozó. Az óvodában pozitív visszajelzéseket kap a családgondozó munkájáról, aki a
jelzésekre nagyon gyorsan reagál és intézkedik. Köszöni a munkáját. Elmondja, hogy az
óvodában jelenleg egy gyermekkel vannak problémák, a családgondozó ezt a családot nagy
figyelemmel kíséri. Látszólag ebben a családban sincs probléma, de a gyermek egy
betegségből adódó elhanyagolás miatt került veszélybe. Köszöni a családgondozónak, hogy
felveszi a harcot a gyerekorvosokkal a gyermek egészsége érdekében. Ismételten megköszöni
a gyermekjóléti szolgálat munkáját, reméli, hogy az együttműködés a jövőben is ilyen jó lesz.
Stadlerné Csányi Éva:
Köszöni a családgondozó munkáját. Elmondja, hogy az iskola gyermekvédelmi felelőse és a
családgondozó között napi kapcsolat van. Az iskolában egy nagyon problémás gyerek volt, de
ő kikerült a tanulók közül, így ott ez a probléma megszűnt.
Ismerteti, hogy hetente kb. fél zsák ottfelejtett ruhát szednek össze az iskolában, amit a
gyerekek otthagynak és ezek nem hiányoznak sem a gyerekeknek, sem a szülőknek. Javaslata
szerint ezen ruhákból ruhabörzét lehetne tartani.
Frick József:
Érdekesnek tartja azt, mikor a szülő nem veszi észre, hogy a gyermeke kabát nélkül megy
haza az iskolából. Tájékoztatja a testületet, hogy igyekszik minden posztra olyan
munkatársakat keresni, akik önállóan tudnak dolgozni. Nem is veszi észre, hogy a
gyermekjóléti szolgálat családgondozója dolgozik, ez azt jelenti, hogy jól végzi a munkáját.
Ismerteti, hogy jelen állás szerint úgy néz ki, hogy 2013. január 1-től megszűnik a társulás, a
kistérségi társulás mindenképpen, az egyéb társulási forma talán nem. Álláspontja szerint, ha
ez a jelenlegi forma nem szűnik meg, akkor ezt ki kell egészíteni az idősellátással kapcsolatos
feladatokkal.
Liska Antal:
Nem érti minek erőlteti a pedagógusok szakszervezete a 18 éves tanköteles kor megtartását,
ha 16-17 évesen már nem akarnak menni a gyerekek. Véleménye szerint nem kell
kényszeríteni őket, ezek a gyermekek rontják az osztály szellemét morálisan.
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A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajós Környéki
Társult Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

VII.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának értékelése

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/Írásbeli elterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény írja elő, hogy a Képviselő-testületnek minden év május 31-ig átfogó
értékelést kell készítenie, illetve megtárgyalnia a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról. Az átfogó értékelés kötelező tartalmi elmeit szintén jogszabály határozza meg,
mely alapján került felépítésre és összeállításra a kiadott előterjesztés. Részletesen ismeretei
az elterjesztésben foglaltakat, mely kiterjed a demográfiai adatokra, az önkormányzat által
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások adataira, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokra, a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekre, felügyeleti
szervek ellenőrzésének tapasztalataira, továbbá az önkormányzat és civil szervezetek közötti
együttműködésre.
Liska Antal:
Érdekesek találja az előterjesztésben szereplő statisztikai adatokat. 20 év alatt közel 1000
fővel csökkent a település lakossága. Elmondja, hogy az előterjesztés szerint a 0-18 év korú
gyerekek 1/3-ad része támogatott jelenleg, melyet a családok anyagi helyzete hoz magával.
Véleménye szerint, ha a lakosságszám terén ez a csökkenő tendencia tovább folytatódik,
lehet, hogy a közepes méretű településből egy pár év múlva kis község fog válni.
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Frick József:
Álláspontja szerint ez nem egyedi eset. Jó dolognak tartja, hogy 20 gyerek született tavaly.
Elmondja, hogy a csökkenés oka a születések és az elhalálozások száma közötti különbség.
Ismerteti, hogy évente kb. háromszor annyian halnak meg, mint ahányan születnek. Meglátása
szerint a közeljövő nagy problémája lesz, hogy az üres házakba beköltözők milyen értéket
fognak képviselni. Az ingatlanárak majd csökkenni fognak, és beindulhat egyfajta beáramlás.
Ezen a környéken nincs autópálya, vasút, ipar, nem fognak jelentős munkahelyek
idetelepülni. A mezőgazdaság olyan-amilyen. Országosan is csökken a létszám.
Liska Antal:
Elmondja, hogy nem negatív értelemben gondolta, csak a száraz tényeket közölte egy
országos tendencia alapján.
Vörös Györgyné:
Ez a beszámoló álláspontja szerint egyfajta társadalmi zárszámadás is. Köszöni a beszámolót.
Elmondja, hogy az embereket érdekli az, hogy mi felé haladunk. Meglátása szerint is a
csökkenés felé haladunk, nincs megtartó erő, hiányoznak a munkahelyek. Álláspontja szerint
van azért elszállingózás is.
Frick József:
Elmondja, hogy minimális az elvándorlás aránya, a kihalás a jellemző, nem az elköltözés.
Liska Antal:
Meglátása szerint is az fog történni, hogy az idősebbek kihalnak, a fiatalok nem fognak
elköltözni, hanem innen járnak majd be dolgozni a környékbeli munkát adó településekre,
országokba.
Vörös Györgyné:
Jó dolognak tartja, hogy településünkön még mindig nagyon sokféle támogatást kapnak a
fiatalok. Példaként megemlíti a házasságkötés támogatását, újszülött támogatást, lakásvásárlás
támogatását.
Frick József:
A legfőbb gond véleménye szerint, hogy a fiatalok nem tudnak annyi pénzt keresni ami a
mindennapi megélhetésüket biztosítani tudná. Ha nincs szülői háttér, szülői támogatottság,
akkor nagyon-nagyon nehéz megélni egy fizetésből. Ritka, ha mindkét szülő helyben el tud
helyezkedni.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
28/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának értékelése
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról készített átfogó értékelést
megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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VIII.
Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli elterjesztés/
Frick József:
Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Tájékoztatja a testületet, hogy az
idei évben az önkormányzat közbeszerzést egyenlőre nem tervez. Ennek oka, hogy jelenleg
nincs elnyert pályázat.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012.
évre vonatkozó közbeszerzési tervét a melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy
az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve a www.csaszartoltes.hu honlapra
felkerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal; honlapon történő megjelentetésre: 2012.04.30.
polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IX.
Egyebek
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2011. évi felhasználása
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli elterjesztés/
Frick József:
Ismerteti, hogy a Környezetvédelmi Alapban az idei évben 204.591,-Ft marad, ennek
felhasználásáról a Képviselő-testület dönthet. Elmondja, hogy a Környezetvédelmi Alapba
befolyt összeg felhasználását minden évben meg kell határozni. Ismerteti, hogy 2011-ben
arról döntött a testület, hogy az alapba befolyt összeg csapadékvíz elvezető árkok
kialakítására, tisztítására fordítható. Ismerteti, hogy az alapba 2011. évben 1.783.653,- Ft
folyt be, ebből 1.579.062,- Ft került elköltésre. Pénzmaradvány 2012. évre: 204.531,- Ft.
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Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és megállapította, hogy a
meghatározott célnak, rendeltetésnek megfelelően került felhasználásra az összeg. A Pénzügyi
Bizottság az előterjesztés részét képező határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra
javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2011. évi felhasználása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi
Alapba befolyt összegek 2011. évi felhasználását a 40/2011. (IV.17.) számú
határozatában megjelölt céloknak megfelelőnek tartja, elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint alapító
okiratának módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/Írásbeli elterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy 2012. 01.01-től új államháztartási jogszabályok léptek hatályba. Lényeges
változás, hogy a helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok már nem
szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában, ezért a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát módosítani kell. Törölni kell benne az önkormányzatot érintő szakfeladatokat
illetve ezt a törzskönyvi nyilvántartás felé is be kell jelenteni. Tájékoztatja a testületet, hogy
jogszabály írja elő, hogy az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni egy módosító
okiratot és egy egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, melyeket az előterjesztés
melléklete tartalmaz. Ismerteti, hogy az alapító okirat módosítását követően - tekintve, hogy
érinti a polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – módosítani szükséges a
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét is.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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31/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 1. napi
hatállyal a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete
szerint módosítja és jóváhagyja a jelen határozat 2. számú mellékletét képező,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon kívül
helyezi az 51/2011. (VI.17.) számú határozattal jóváhagyott alapító okiratot.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okirat
módosításainak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a költségvetési
szerv módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához történő továbbításáról a
törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából.
3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításával
összefüggően a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását készítse elő és azt jóváhagyásra a soron következő testületi ülésre nyújtsa
be a Képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal és soron következő testületi ülés
Felelős: jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Lovasi Attila rendőr alezredes kinevezésének véleményezése
Előadó: Frick József polgármester
/Szóbeli elterjesztés/
Frick József:
Ismerteti, hogy Dávid Károly rendőr dandártábornoktól, a megyei főkapitánytól megkeresést
kapott, melyben kérik, hogy Lovasi Attila rendőr alezredes 2012.05.01. hatállyal tervezett
Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos
kinevezése ügyében véleményt hozzon a testület. Elmondja, hogy Lovasi Attila Kiskőrösi
Rendőrkapitányság kapitányvezetői kinevezését egységesen kell a testületnek támogatnia és
nem csak azért, mert császártöltési, hanem azért is mert jól végzi a munkáját. Gratulál a
kinevezéshez, sok sikert kíván neki.
Liska Antal.
Megjegyzi, hogy büszkék lehetnek arra, hogy helyi a kapitányságvezető. Erre álláspontja
szerint Lovasi Attila is büszke lehet és véleménye szerint ezt támogatni kell.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Lovasi Attila r. alezredes kinevezésének véleményezése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lovasi Attila r.
alezredes Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányvezetői kinevezését egyhangúan
támogatja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Frick József polgármester 17.20 órakor szünetet rendelt el és elmondta, hogy a szünet után a
testület nem a meghívóban szereplő „polgármester jutalmazása” soron következő napirenddel
folytatja a munkáját, hanem technikai okokból az lesz majd a nyilvános ülés utolsó
napirendje. A Képviselő-testület 17.30 perckor folytatta munkáját.
KEOP 1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési
koncepció elfogadása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/Írásbeli elterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Társulás – köztük Császártöltés Önkormányzata- már korábban elfogadta a
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, és az annak részét képező üzemeltetési
koncepciót. Ennek átdolgozása, új koncepció létrehozása vált indokolttá azért, mert egyes
önkormányzatok nem tudtak kötelezettséget vállalni a hitelfelvételhez. Az új koncepció
társulási hitel felvétele nélküli megoldást vázol.
Frick József:
Elmondja, hogy itt nagyon nagy pénzről van szó, 83 települést érint ez a dolog, valamennyi
településnek ezt kell fogadnia. Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési
koncepció elfogadása
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KEOP1.1.1/2F/09-11
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
fejlesztése”
konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új, átdolgozott,
üzemeltetési koncepciót és az alábbi döntést hozza:
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KEOP1.1.1/2F/09-11-2011-0004 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési
szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című
pályázati anyaghoz készített, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező,
egységes szerkezetbe foglalt új üzemeltetési koncepciót azzal, hogy egyidejűleg,
illetve a tagönkormányzatok általi elfogadást követően a korábbi üzemeltetési
koncepció hatályát veszti.
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2.) Az új üzemeltetési koncepció valamennyi tagönkormányzat elfogadó határozatával
hatályosul.
3.) Jelen döntésével -az 1. pont szerint- a Képviselő-testület módosítja a korábbi,
102/2011. (XI.30.) számú önkormányzati határozatának üzemeltetési koncepcióra
vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a határozat jelen módosítással nem érintett
egyéb rendelkezései változatlan formában fennállnak.
Határidő: 2012.03.29.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ebrendészeti telep tárgyában kötött megállapodás módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/Írásbeli elterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy a Képviselő-testület 2009-ben döntött arról, hogy kistérségi gyepmesteri telep
kialakítását, illetve a feladatok kistérségi társulásban való megvalósítását támogatja. A
kistérségi gyepmesteri telep kb. egy éve működik. Ismerteti, hogy a fenntartók az eltelt
időszak tapasztalatai alapján arra jutottak, hogy az eredeti megállapodást szükséges
átdolgozni. Tájékoztatja a testületet, hogy a finanszírozás kapcsán terveznek változást. A
kiadott előterjesztés értelmében a telep fenntartására vonatkozóan egy állandó és egy változó
költséggel terveznének településenként. Az állandó költség lakosonként 175,- Ft, mely
Császártöltés esetében éves szinten 290.000,- Ft-ot jelent, a változó költség ebenként
10.145,- Ft-ot takar.
Frick József:
Megismétli, hogy az önkormányzatnak éves szinten 290.000,- Ft-ot kell fizetni ahhoz, hogy a
telep működjön. Elmondja, hogy kötelezően ellátandó feladatról van szó. Amennyiben kutyát
visznek a településről, az még pluszban ebenként 10.145,- Ft költséget jelent. Ismerteti, hogy
az idei negyedévben mennyi kutya került településenként beszállítva a telepre. Elmondja,
hogy Császártöltésről az első negyedévben egyetlen kutyát sem került beszállításra. Ismerteti,
hogy a beszállított kutyákat nem lehet elaltatni. Hétvégén meg lehet őket nézni és örökbe is
lehet őket fogadni. Tájékoztatja a testületet, hogy a megállapodás módosítását minden érintett
önkormányzatnak el kell fogadnia, a Társulási Tanács már döntött az elfogadásáról.
Liska Antal:
A fentiek ismeretében elmondja, hogy akkor véleménye szerint nem dolgoznak megfelelően,
mert a játszótér környékén még mindig lehet kóbor kutyákat látni. Álláspontja szerint, ha
működik a dolog, akkor nem kell sajnálni 10.000,- Ft-ot kutyánként, hanem ki kell azt fizetni.
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy csak hívásra jönnek ki a kutyákat befogni és elszállítani.
Kihívásukra lakossági bejelentés alapján kerül sor.
Liska Antal:
Véleménye szerint ha ismert a kutya gazdája, a bekerülési költséget át kell rá hárítani.
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Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Ledniczky László:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a megállapodás módosítását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is – egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Ebrendészeti telep tárgyában kötött megállapodás módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyepmesteri telep
működtetéséről és finanszírozásáról szóló 52/2009. (VII. 29.) számú határozatával
elfogadott, gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint egyes
állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodás jelen határozat melléklete
szerint módosítását jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület kötelezi magát, hogy 2012 évben a telep működését 117.-Ft
/lakos/év állandó költség, és 10.148.- Ft /eb változó költség összegben finanszírozza.
3.) A Képviselő-testület a gyepmesteri telep létrehozásáról és működtetéséről, valamint
egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló a jelen határozat mellékletét
képező megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pályázat benyújtása iskolai és sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli elterjesztés/
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy volt egy pályázati lehetőség iskolai létesítmények, sportpálya
korszerűsítésére vonatkozóan. A vissza nem térítendő támogatás maximális összege 20 millió
Ft. A pályázat elkészítésre került az előterjesztésben foglaltak szerint 21.700.000,- Ft
értékben, melyből önrész 2.166.667,- Ft, igényelt támogatás 19.500.000,- Ft. A pályázat
elsősorban a sportpálya szociális blokkjának korszerűsítésére, eszközvásárlásra van beadva.
Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, fontosnak tarja, elfogadásra javasolja.
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Ledniczky László:
Az a véleménye, hogy ha a pályázat nem lesz sikeres, akkor is mihamarabb fel kell újítani a
WC-ket a sportpályán.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására vonatkozóan pályázat benyújtásáról
határozott.
2.) A Képviselő-testület költségvetésében 2.200.000,- Ft önerő fedezetét biztosítja.
3.) A Képviselő-testülete az 1. pontban körülírt pályázattal kapcsolatos teendőkkel és a
támogatási szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevétele
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés/
Frick József:
Ismerteti, hogy a Magyar Államkincstár felé lehet benyújtani a támogatási igényt. A
támogatási igény maximális összege településünk vonatkozásában 5,5 millió Ft, mely
eszközbeszerzésre vonatkozhat a közmunkások alkalmazásához. Elmondja, hogy
traktorvásárlásra használnák fel az igényelt 5,5 millió forintot. Ismereti, hogy a pályázat
elkészült, az igényelt összegből nem lehet megvásárolni a gépet, kell saját részt is hozzátenni
majd sikeres pályázat esetén. Tájékoztatja a testületet, hogy a döntés május hónapban várható.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázat benyújtását.
Álláspontja szerint örülni kell annak, ha eszközbeszerzésre kerülhet sor ebből.
Liska Antal:
Elmondja, hogy az önkormányzat traktoraira már nagyon ráférne a csere.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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36/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Önkormányzati felzárkóztató támogatás igénybevétele
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2012.(III. 1.) BM
rendeletben foglaltak szerint önkormányzati felzárkóztató támogatás igénybevételéről
határozott 5. 500. 000,- Ft erejéig önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök
beszerzésére vonatkozóan.
2.) A Képviselő-testülete az 1. pontban körülírt támogatás igénybevételével kapcsolatos
teendőkkel és a támogatási szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jégkár-elhárítási rendszer kiépítése
Előadó: Frick József polgármester
/Szóbeli előterjesztés/
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy kistérségi kezdeményezésre Csengődig a kistérségen belül egy
teljes jégkár-elhárítási rendszer kiépítését tervezték meg. Elmondja, hogy a településnek 2
jégkár-elhárító eszközt kellene megvásárolnia. Ismerteti, hogy volt már róla szó, hogy
amennyiben a Hegyközség is beszáll ebbe a dologba, akkor az önkormányzat 1 eszközt
megvásárolna, és ezt átadná üzemeltetésre, működtetésre a Hegyközségnek. A Hegyközség
által kijelölt személy, szervezet fogja ezt a dolgot működtetni a tervek szerint. Elmondja,
hogy ebbe a dologba egyezség született. Ismerteti, hogy egy készülék 700.000,- Ft-ba kerül.
Egy készüléket a Hegyközség, egyet pedig az önkormányzat vásárolna meg a
földtulajdonosok bevonásával. Örülne, ha ennek megvalósításába a földtulajdonosok is
beszállnának. Tájékoztatja a testületet, hogy más településen is úgy működik, hogy rétre,
erdőre, legelőre nem vetnek ki összeget, másra igen. Ez csak a hegyközségi tagok számára
kötelezhető. Elmondja, hogy földtulajdonosokról ilyen nyilvántartás nincs. Javaslata, hogy a
falugazdász segítségével és adatai alapján a Hegyközség mint működtető és az önkormányzat
a földtulajdonosokat megkeresve kérje meg őket, hogy szálljanak be anyagilag ezen rendszer
működtetésébe. Tájékoztatást ad arról, hogy minden település megépíti a saját rendszerét
egészen Csengődig. Ismerteti, hogy vélhetően a héten hozzák a berendezéseket, és aztán ki is
építik azokat. Elmondja továbbá, hogy embernek mindig ott kell lenni, ha jelzik a
Meteorológiai Szolgálattól, hogy jég várható. Ilyen esetben ki kell menni és ki kell lőni
bizonyos vegyi anyagokat. Ismerteti, hogy az idei évben jelent ez költséget az
önkormányzatnak, a későbbiekben ez már az üzemeltetőt fogja terhelni.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja egy gép árának a megtérítését,
valamint azt, hogy az idei évben a működéshez szükséges segédanyagot is megvásárolják.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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37/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Jégkár-elhárítási rendszer kiépítése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Császártöltés település és környékének jégkár elleni
védelme érdekében 1 darab jégkár-elhárító berendezés, valamint a 2012. évi
működéshez szükséges segédanyag megvásárlását határozza el.
2.) A Képviselő-testület a berendezés működtetését és a működtetéssel kapcsolatos
valamennyi feladat ellátását a Császártöltési Hegyközségnek átadja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jégkár-elhárító berendezés
üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében a falugazdász bevonásával az
érintett földtulajdonosokat megkeresse, továbbá megbízza, hogy a működtetés
átadásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Forgalomképes vagyon felülvizsgálata
Előadó: Frick József polgármester
/Szóbeli előterjesztés/
Frick József:
Szükségesnek tartja a forgalomképes vagyon felmérését, és ennek a következő testületi ülésen
testület elé terjesztését, melynek megelőző szándéka van. Álláspontja szerint nem lehet tudni,
hogy az államnak milyen szándékai vannak az önkormányzatok vagyonával kapcsolatosan
2013-tól. Véleménye szerint meg kell nézni, hogy milyen vagyon fölött rendelkezik az
önkormányzat, milyen vagyont tud értékesíteni és mi az amit nem. Meglátása szerint itt
vélhetően visszaállamosításról lesz szó. Hangsúlyozza, hogy itt nem mindenáron eladni
szeretne az önkormányzat, hanem olyan dolgokat megvalósítani, amit a későbbiek során
önrész hiányában nem tudna az önkormányzat megtenni. Kéri, hogy a képviselő-testület adjon
megbízást a forgalomképes vagyon felmérésére, előterjesztésére, és utána részletesen kerüljön
megbeszélésre ez a dolog, annál is inkább, mert nagy összegű kifizetetlen számlánk is van az
iskola külső szigetelésével kapcsolatosan. Készpénze nagyon nincs az önkormányzatnak.
Javaslata szerint mindenképpen egyezségre kell jutni a kivitelezővel, de figyelembe kell venni
a 2013. évi önkormányzati szándékot is.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a legközelebbi testületi ülésre kerüljön
előterjesztésre és meghatározásra a forgalomképes vagyon.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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38/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Forgalomképes vagyontárgyak felmérése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat
tulajdonát képező forgalomképes vagyontárgyak felmérésével, és azoknak a soron
következő testületi ülésen történő előterjesztésével.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: polgármester
Zeneoktatással kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Frick József polgármester
/Szóbeli előterjesztés/
Frick József:
Elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen elmondta álláspontját a zeneoktatás jövőjét
illetően. Ismerteti, hogy 2013. január 1-től a személyi állományt az állam veszi át, a vagyon
és fenntartása marad az önkormányzatnál, de ez tudomása szerint a nemzetiségi iskolára még
nem vonatkozik, ebbe a dologba még nem született döntés. Tényként közli, hogy a nem
kötelező dolgokat nem akarják igazán támogatni. Elmondja, hogy a tantervet központosítani
akarják. Ismerteti, Kiskőrös felmérést végez a zeneoktatást illetően, továbbá tájékoztatja a
testületet, hogy álláspontja nem változott. Ismerteti, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a
további költségeket illetően tudni akarja, hogy szeptember 1-jén mire számíthat. Megkérdez
Stadlerné Csányi Éva tagintézmény vezetőt, hogy mit tud az ügyben mondani.
Stadlerné Csányi Éva:
Nem hallott információkat a zeneiskola jövőjével kapcsolatosan. Elmondja, hogy felmérést
végzett a szülők körében arról, hogy ha a jelenlegi 15.000,- Ft-hoz képest a térítési díjat akár
3-4-szeresére emelkedne, akkor ki lenen az a szülő, aki ennek ellenére is szívesen járatná
gyermekét zeneoktatásra. Tájékoztatja a testületet, hogy egyenlőre 17 db ilyen
szándéknyilatkozat jött vissza, ami véleménye szerint nem egy egész állást jelentene a
zenetanároknak, mert most 15-15 gyermeket tanítanak a zenetanárok és az sem a teljes
állásukat jelenti. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy teljesen megszüntetni nem kellene a
zeneoktatást. Véleménye szerint némi támogatást akkor is lehetne adni nekik és ha a kiskőrösi
zeneiskola tudja őket foglalkoztatni a többi órájukban, akkor javaslata szerint maradjon
Császártöltésen zeneoktatás.
Vörös Györgyné:
Megkérdezi, hogy most hány órában tanítanak a zenetanárok?
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy fejenként 15 gyermekkel dolgoznak, ezen kívül vannak zeneóráik Kecelen,
Soltvadkerten is.
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Bergmann Jánosné:
Álláspontja szerint a zeneiskolának is nyilatkoznia kellene, hogy hogyan kéri a térítési díjakat.
Véleménye szerint ha lenne arra megoldás, hogy ne egy összegben legyen az éves díj
befizetve, már ez is nagy segítség lenne.
Frick József:
Ismerteti, hogy egyenlőre az a helyzet, hogy a térítési díj összege az évi 15.000,- Ft-ot nem
haladhatja meg. Ha ez így marad, akkor semmi sem változik, az önkormányzatnak ugyanúgy
kell fizetnie azt a részt, amit Kiskőrös megállapít. Elmondása szerint pénzben nem lehet arról
beszélni, hogy 3-4 szeres díjat kérünk, mert erre nem lesz jogszabályi lehetősége az
önkormányzatnak. Javaslata, hogy - tekintve, hogy nem tudni még, hogy milyen összegben
és milyen formában lesznek támogatva a nem kötelezően ellátandó feladatok – a 2012/2013as tanévben csak térítéses zeneoktatás legyen a településen. Kifejti, hogy ez azt jelenti, hogy
az önkormányzat anyagiakkal nem járul hozzá a zeneoktatáshoz, csak helységgel,
infrastruktúrával.
Bergmann Jánosné:
Álláspontja szerint információ hiányában nem lehet erről dönteni.
Frick József:
Elmondja, hogy a zeneiskolának ugyanannyi információja van mint az önkormányzatnak. Év
közben nem lehet megváltoztatni a zeneoktatás módját, formáját, erre nincs lehetőség, tehát
most kell erről döntést hozni. Ismerteti, hogy a tanrend a következő tanévtől változik, ezzel a
finanszírozás is meg fog változni. Elmondja, hogy a térítéses forma feletti részt az
önkormányzat nem tudja magára vállalni. Ismerteti, hogy az önkormányzat nem kér normatív
támogatást, aki zenét kar tanulni, az a jövőben megfizeti. Példaként elmondja, hogy most is
járnak gyerekek nyelvórákra, akik meg akarnak tanulni nyelvet és ki is fizetik annak
költségét.
Stadlerné Csányi Éva:
Tájékoztatást ad arról, hogy azok a gyerekek nem kapnak erről bizonyítványt.
Frick József:
Ismerteti, hogy ezek a gyerekek nyelvvizsga bizonyítványt kapnak. Az eredményességet
illetően azt kérdezi, hogy az elmúlt években hányan kaptak végbizonyítványt
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy minden zenét tanuló gyermek minden évben kap bizonyítványt.
Frick József:
Tudomása szerint van olyan gyermek, aki sok-sok éve tanul zenét és nem kapott
bizonyítványt. Ismételten elmondja, hogy most kell eldönteni, hogy mi legyen a
zeneoktatással a jövőben.
A Képviselő-testület 5 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
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39/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Zeneoktatással kapcsolatos döntéshozatal
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen történő
zeneoktatás jelenlegi formában történő fenntartását - amennyiben a finanszírozási
dolgokban nem történik változás – anyagi lehetőség hiányában a 2012/2013-as
tanévtől nem támogatja.
2.) A Képviselő-testület a császártöltési gyermekek zeneoktatásához a helyet és az
infrastruktúrát a 2012/2013-as tanévtől változatlanul biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Egyesületek támogatása
Előadó: Frick József polgármester
/Szóbeli előterjesztés/
Frick József:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület döntése alapján az egyesületek támogatási kérelme –
anyagiak híján- nem került ez idáig elbírálásra, a támogatási döntések meghozatalát a
zárszámadás megtárgyalásáig halasztotta a testület. Elmondja, hogy vannak olyan
egyesületek, amelyek működéséhez elengedhetetlen, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon
anyagi forrás. Itt példaként említi a Tűzoltó Egyesületet, a Sportkört és a körzeti megbízottat.
Tájékoztatja a testületet, hogy ebben az évben - soron kívül - a Tűzoltó Egyesület részére
200.000,-Ft-ot utaltatott át saját hatáskörében üzemanyagra a tűzgyújtási tilalom elrendelését
követően, abból a célból, hogy folyamatosan tudjanak tankolni és kivonulni, ha arra szükség
van. Kikéri magának, hogy az Egyesület elnöke nevében az egyesület titkára számlákkal
mellékelt levelet küldött, hogy az önkormányzat fizesse ki a be nem fizetett számlákat, mert
különben kikapcsolják a gázt. A Tűzoltó Egyesület civil szervezet, aminek gazdálkodnia kell.
Ne hozza az önkormányzatot senki kényszerhelyzetbe. Ezt sem emberileg, sem egyéb módon
elfogadni nem tudja. Szeretné, ha egyetlen egyesület sem hozná az önkormányzatot olyan
helyzetbe a gazdálkodásánál fogva, hogy ha nem fizet az önkormányzat, akkor kikapcsolják a
gázt, év közben pedig nagyvonalúan tudunk pénzt adni máshová. Kéri, hogy minden
egyesület próbáljon meg a szponzorok révén az önkormányzati támogatáson kívül
gazdálkodni és ne hozza az önkormányzatot olyan helyzetbe, hogy azonnal lépni kelljen a
későbbi károk elkerülése érdekében.
Ismerteti, hogy a sportkör támogatást nem kapott a működésének biztosítására számlákat
fizetett ki az önkormányzat 127.000,- Ft értékben. Tájékoztatja a testületet, hogy a körzeti
megbízottnak a benzinpénzre, az Internet bekötésére, és a biztonsági rendszer kiépítésére
szükséges pénz biztosítani. Álláspontja szerint jelenleg úgy látható, hogy valamennyi
egyesületet támogatni tud majd az önkormányzat a 2012-es évben.
Liska Antal:
Azt fontosnak tartja, hogy a KMB-s jelenléte biztosított legyen, lássák, mozogjon itt. Közölni
kellene vele, hogy milyen elvárásai vannak az önkormányzatnak.
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Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy ezt már megtette a rendőrrel kapcsolatban.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy mivel a kistérségtől visszaérkező pénzösszeg még nem áll rendelkezésre, ezért
a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a következő ülésen legyenek a támogatási kérelmek
elbírálva.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Támogatási kérelmek elbírálása
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyesületek részéről
2012-es évben beérkezett támogatási kérelmek elbírálását a soron következő ülésére
halasztja.
2.) A Képviselő-testület a helyi körzeti megbízott részére 283.720,- azaz
kettőzáznyolcvanháromezer-hétszázhúsz Ft összegű támogatást különít el
költségvetésében a tartalék keret terhére.
3.) A támogatási összeg körzeti megbízott részére történő folyósítására 2012. május 1.
napjától havonta, havi egyenlő részletekben kerül sor 2012. december 31-ig.
4.) Az 2. pontban meghatározott támogatás összege kizárólag üzemanyag, mobilinternet
előfizetés, valamint a helyi körzeti megbízotti iroda riasztórendszerének költségeire
fordítható.
5.) A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározott időpontig számla
ellenében kell elszámolni.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére, illetve aláírására.
Határidő: soron következő testületi ülés, illetve értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
Ledniczky László hozzászólása
Ledniczky László:
Gratulál Lovasi Attilának a kinevezéséhez. Örülne ha a körzeti megbízott bemutatkozna a
település lakóinak itt a Kábel TV-n keresztül. Meghívását a következő testületi ülésre jó
ötletnek tartja.
Elmondja, hogy a kilátó környékén sokszor 10-12 éves lófráló gyerekeket lehet látni
csoportokban. Ezek a gyerekek a régi óvodaudvarban is kárt okoztak. Kéri a szülőket, hogy
próbáljanak meg ezen gyerekeknek iskolát követően tartalmas programot biztosítani otthon.
Ezek a gyerekek elmondása szerint a veszélyt, a bajt keresik, mely hosszabb távon bajt,
problémát okozhat. Ez ellen az iskola hatásosan fellépni nem tud.
Berger Andrásné:
Elmondja, hogy prevenció keretein belül amennyiben kap neveket, akkor felkeresi a
családokat.

25

Frick József:
Elmondja, hogy a Bajai utcáról Bajcsy-Zs. utcára nyíló parknál van egy leszakadt pince,
ahová előszeretettel valaki beledobálja a szemetét. Tájékoztatást ad arról, hogy a hulladékot el
lehet szállítani Kecelre. Emberi tartás kellene véleménye szerint.
A polgármester jutalmazása
Előadó: Vörös Györgyné Pénzügyi Bizottság elnöke
/Szóbeli előterjesztés/
Frick József:
Döntéshozatal előtt a napirend kapcsán tájékoztatja a testületet, hogy a polgármesteri
tevékenységének legnehezebb éve volt a tavalyi év. Három hónapon keresztül hitelt kellett
felvenni a működtetéshez. Sokat kellett sakkozni, hogy ez hogyan kerüljön rendezésre. Próbál
talpon maradni és úgy dolgozni, hogy az intézményeket tudja működtetni. Álláspontja szerint
ez személyfüggő, van akinek tetszik és van akinek nem tetszik a személyes hozzáállása.
Hitele jelenleg nincs az önkormányzatnak, a rendezvények megtartásra kerültek.
Elmondja, hogy már nem törekszik arra, hogy mindenkinek, mindenáron megfeleljen. A
települést akarja működtetni. Aki megpróbálja olyan helyzetbe hozni, annak azt fogja
mondani, hogy nem. A munkámat a jövőben is úgy fogja végezni, hogy Császártöltés
megmaradjon, menjen előre. Ebben nagy segítségére vannak kollégái, a költségvetési Iroda
vezetője és a testület.
Frick József polgármester bejelenti személyes érintettségét és elhagyja a termet.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2012. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozat
Frick József polgármester személyes érintettsége
1.) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2)
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester jutalmazása napirend
megszavazása idejére Frick József polgármestert - személyes érintettsége miatt - a
szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy már 2011. decemberi ülésen szóba került a polgármester jutalmazása. Az
akkori anyagi helyzetben az a döntés született, hogy a döntés kapcsán a testület várja meg a
zárszámadást. A tavalyi év nagyon nehéz év volt, melyet a testület is tud. Befejeződött 2011ben a támfal építése, az iskola szigetelése. Nehéz hónapok voltak, amikor fel kellett venni a
működtetéshez a hitelt, mely visszafizetése pár hónap alatt rendeződött. Az intézkedési
tervben előírt 20%-os megtakarítás sikeres volt, megvalósult, az önkormányzat anyagi
helyzete rendeződött. A Pénzügyi Bizottság 2 havi bruttó bérnek megfelelő mértékű jutalmat
javasol megállapítani a polgármester részére.
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Liska Antal:
Ismerteti, hogy mindenki tudja, hogy hogyan állt az önkormányzat. Visszautal azokra a
pénzekre, amiket a polgármester személyes összeköttetései révén szerzett meg. Az iskola
szigetelése során is felmerült, hogy vagy meg lesz csinálva, vagy vissza kell fizetni az
összeget. A polgármester nélkül ezt csak hitelfelvétellel tudta volna az önkormányzat
megvalósítani. Elmondja, hogy a jelenlegi költségvetési helyzet stabilizálódott, mely
köszönhető az intézményvezetőknek és a hivatali dolgozóknak. Javasolja a Pénzügyi
Bizottság szerinti jutalom megállapítását, melyért véleménye szerint a polgármester már
alaposan megdolgozott, és ezzel motiválva lesz további munkájában.
Bergmann Jánosné:
Elmondja, hogy ősszel terjesztette elő a polgármester jutalmazásának ügyét. Ismerteti, hogy
akkor felsorolásra kerültek a polgármester által aláírt főbb eredmények. Az önkormányzat
SZMSZ-e írja elő, hogy döntést kell hozni a polgármester jutalmazása tárgyban.. Véleménye
szerint méltányos a 2 havi bruttó bérrel megegyező javaslat.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 5
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Polgármester munkájának jutalmazása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Frick József polgármester részére, munkájának
elismeréséül két havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg bruttó 850.300,- Ft,
azaz nyolcszázötvenezer – háromszáz Ft összegben.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, kifizetésre: 2012. május 10.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző

Frick József polgármester a nyílt ülés napirendjeit 18.20 órakor lezárta, a Képviselő-testület a
hatósági ügyek megtárgyalása idejére az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)12.§ (4)bekezdése a.)
pontjában foglaltak alapján zárt ülésen folytatja munkáját.

k.m.f.

Frick József
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

