Ügyiratszám: 34-6/2012.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült :

Császártöltés község Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-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, Hegyi Zoltán, Ledniczky László,
Stadlerné Csányi Éva, Vörös Györgyné képviselők.
(8)
Külön meghívott: Gatter István pénzügyi csoportvezető
Hábermayer Viktória jegyző
Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, valamint a
Kábel Tv-n keresztül a falu lakosságát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja,
hogy a napirendek kihirdetésre kerültek. Liska Antal alpolgármester az Egyebek napirendek
között kíván hozzászólni.
A Képviselő-testület – a javasolt kiegészítéssel 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.) Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Frick József polgármester
3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.
(IX.16.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Frick József polgármester
4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.
(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2004. (V.02.) rendelet módosításáról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
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5.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.
(IX.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési
tényállásai hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
6.) Beszámoló a KTKT Császártöltési Napköziotthonos Óvodája működéséről a
2011/2012-es nevelési évben, felkészülés az új tanévre
Előadó: Bergmann Jánosné tagintézmény vezető
7.) Beszámoló a KTKT Császártöltési Általános Iskolája működéséről a 2011/2012-es
nevelési évben, felkészülés az új tanévre
Előadó: Stadlerné Csányi Éva tagintézmény vezető
8.) Egyebek
- Iskola működtetésének átvállalása köznevelési szerződéssel
- A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
- Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatása II. ütemére pályázat benyújtása
- Tanyafejlesztési Program pályázat 2012 – piac létesítése
- Társasházi lakás (Keceli u. 5.) ingatlanforgalmi értékbecslése
- A Császártöltési Római Katolikus Egyházközség kérelme
- A Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
- Térségfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan fejlesztési elképzelések
Császártöltésen
- Lakáscélú támogatással kapcsolatos kérelem (Mihályi László)
I.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Frick József polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a legutóbbi ülését 2012. június 27-én tartotta, mely ülésen
az alábbi határozatok kerültek elfogadásra:
-

a 47/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban beszámolót fogadott el a
testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a 48/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a KTKT Kiskőrösi és
Császártöltési Idősek Otthona császártöltési telephelyének tevékenységéről szóló
beszámolót fogadta el a testület,
a 49/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a KEOP1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázathoz szükséges képviselő-testületi
döntést hozta meg,
az 50/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
települési és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást
fogadta el,
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-

az 51/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban traktor vásárlásához
önrész biztosításáról határozott a testület, a gép megérkezett, a kifizetésére a héten
kerül sor,
az 52/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban az EIB szennyvízberuházási hitel előtörlesztésről döntött a testület,
az 53/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Magyar Vöröskereszt
támogatási kérelme ügyében született határozat,
az 54/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Hajósi Felvidékiek
Kulturális Egyesülete Császártöltési Csoportjának támogatási kérelme kapcsán
100.000,-Ft támogatást odaítéléséről döntött a testület, az összeg átutalása megtörtént,
az 55/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban Kubecska Attila
ingatlanvásárlási kérelméről döntött a testület, azonban időközben kérelmező
visszavonta a kérelmét,
az 56/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban Kakuszi József kérelme
ügyében a testület a kérelmező pincéjének szennyvízcsatorna hálózatra történő
rákötését engedélyezte, kérelmező a testület által meghatározott összeget befizette,
az 57/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozatban az Üde- Kunság
Vidékfejlesztési Egyesület kérelméről döntött a testület, a megítélt összeg átutalásra
került az Egyesület számlájára.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
58/2012. (IX.12.) 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
Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek
Előadó: Frick József polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti, hogy két köszönőlevél érkezett a Képviselő-testület felé. Az egyikben a Magyar
Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete megköszöni a támogatást, amit a fogyatékkal
élő gyermekek táborozásához adott a testület, a másik a Hajósi Felvidékiek Kulturális
Egyesülete köszönőlevele a felállításra kerülő emlékművéhez adott támogatás kapcsán.
Ismerteti a köszönőlevelek tartalmát. Elmondja, hogy hasonló jellegű kérelmek esetén a
jövőben ha a testületnek lesz lehetősége, biztosan továbbra is segítséget fog nyújtani.
Tájékoztatja a testületet, hogy a Zarádokút pályázaton a régió 750 millió forintot nyert, ebből
a település bruttó 63 millió forintot kap. Kiemeli, hogy a pályázattal, a lebonyolítással
kapcsolatos teendőket Berger Józsefné végzi. Elmondja, hogy az előkészületek
megkezdődtek, a pincesornál, a főutcán, az iskola előtti parknál készülnek tervek a
színvonalas kiépítésről. Ismerteti, hogy vannak központilag meghatározott elemek is, amiket
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be kell építeni, de az önkormányzat tervezi a kerteket, parkokat és egyéb elemeket. Az idei év
a tervezés éve, várhatóan jövő májusban lehet a munkát elkezdeni. Elmondja, hogy a
pályázati összeg a pincesor, településközpont, halastó alatti rész szép kiépítését teszi lehetővé.
A Böllérmúzeum a Tájház udvarán a nyár folyamán elkészült, berendezése folyamatban van.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy az önkormányzat várja a felajánlásokat berendezési tárgyakat
illetően. Elmondja, hogy a Tájháznak sok látogatója van, és a történeti kiállítást is sokan
látogatták az elkészülte óta, valamilyen szinten híre ment, hogy Császártöltésen van ilyen.
Ismerteti, hogy a böllérmúzeum hivatalos átadását búcsú péntekre tervezi az önkormányzat.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Teleház mögé sporteszközöket (pinpong asztal, lengőteke,
trambulin, erősítő eszközök) telepített az önkormányzat felnőtteknek. Ezeket sokan használják
már, de rongálások is előfordultak. Ismerteti, hogy a Császártöltési Falunapok megtartására
augusztus 10-11-én került sor, ahol sport, kulturális, gyerek, szórakoztató programokon
vehettek részt a Császártöltésiek. Elmondja, hogy a Teleház egész nyáron működött,
tánctábornak, nemzetiségi hagyományőrző tábornak, alkotótábornak volt több héten keresztül
a helyszíne.
Tájékoztatja a testületet, hogy karbantartási munkákat végzésére is sor került a nyár folyamán,
a Teleházban raktár kialakítására, ajtócserére, a sportcsarnok előterének valamint a folyosó, és
büfé festésére került sor, a Teleház előtti téren a diófák köré padok kerültek elhelyezésre, új
kerékpártárolók beszerzése folyamatban van. Folyamatban van továbbá az önkormányzat és a
gyógyszertár tetőcseréje, tetőjavítása, továbbá ezzel egyidejűleg az iskola tetőjére hófogók
felszerelésére.
Elmondja, hogy a szemétlerakás megszaporodott a falu határában, példaként említi, hogy a
Vass- tanya felé szemeteszsákokat pakoltak le, melyet tisztességtelen dolognak tart.
Megemlíti, hogy a szeméttelepi út közvetlen széléről homokot vittek el, aminek a veszélye,
hogy megsüllyed az út. Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat felölti ezt a gödröt
törmelékkel, de bízik benne, hogy ez a folyamat megáll.
Ismerteti, hogy a kevés csapadék következtében a nyáron kiégtek a fűk, fák, virágok, a
faluban sok a gaz, a parlagfű. A hivatal álláspontja szerint nem volt elég következetes a
felszólításokkal. Kiemeli, hogy az ingatlantulajdonos kötelessége az ingatlana előtti
közterületet rendben tartani, kéri, hogy a hivatal részéről a jövőben keményen írásban
menjenek ki a felszólítások, hogy ez ne fordulhasson ismét elő.
Elmondja, hogy a Kossuth utcán lebontásra került egy ingatlan, aminek törmelékeit nem
takarították el. Kéri a tulajdonost, hogy ezt tegye meg.
Ismerteti, hogy az önkormányzat a csapadékárkokat nyáron rendbe rakta, sokan a lenyírt
fűnyesedéket ide dobálják be, ami eső esetén eltömíti az átfolyókat, illetve a kiscsalai
buszmegálló felújítása is elvégzésre került.
Hegyi Zoltán:
Megkérdezi, hogy a zarándokút finanszírozása hogyan történik?
Frick József:
Ismerteti, hogy a pályázat 100%-os támogatottságú. Nyertes pályázat esetén 30%-ot adnak
előre, a többit 2 részletben.
Hegyi Zoltán:
Megkérdezi, hogy a Vass-tanyai út rendbetétele milyen stádiumban van?
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy pályázat nincsen, az út szélét letúrja az önkormányzat ősszel,
hogy ne álljon meg az eső. A turisztikai utak ilyen jellegű kialakítására vonatkozó pályázat
előkészítése tudomása szerint folyamatban van. Elmondja, hogy pályázat kiírása esetén az
önkormányzat élni fog a lehetőséggel.
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II.
Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Megkéri Gatter István pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gatter István:
Részletesen ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Elmondja, hogy a kötelező és az önként
vállalt feladataink ellátásához a forrásaink megvoltak az első félévben, hitel felvételére nem
volt szükség. Az I. félévet 162.135,- ezer Ft bevétellel, és 150.410,- ezer Ft kiadással zárta az
önkormányzat. A bevételek 60,6%-ra, a kiadások 56,2%-ra teljesültek. A záró pénzkészlet
június 30-án 33.228,- ezer Ft volt, melyből 9.717 ezer Ft a szennyvízhitel kapcsén zárolva van
a számlán, 458 ezer Ft a környezetvédelmi Alapban meghatározott célra felhasználható. A
működési célú kiadások 45,9%-ra, a felhalmozási kiadásaink 91,7%-ra teljesültek. A Bajcsy
utcai partfal megvalósításánál a vis maior keretből 755 ezer Ft átcsoportosítását
engedélyezését kérte az önkormányzat, melyet időközben már meg is kapott. Az egyéb
felhalmozási kiadásaink 46,6%-ra teljesültek, a tartalékokhoz nem kellett hozzányúlni.
Ismerteti, hogy a saját bevételeink 78,0%-ra teljesültek, az iparűzési adóból azonban 1.014e
Ft-ot a Soltvadkert- és Vidéke Takarékszövetkezet felé vissza kell fizetnünk.
Ismételten elmondja, hogy tartalékainkhoz az első félévben nem kellett nyúlni, a
folyószámlahitelt nem kellett igénybe venni. Tájékoztatást ad arról, hogy a szennyvízérdekeltségi hozzájárulások nem a vártnak megfelelően folytak be, a felszólítások, befizetések
behajtása folyamatos.
.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúan jóváhagyta az előterjesztést.
Különösebb módosítás nem történt, jól tervezettnek tartják a költségvetést.
Ledniczky László:
Ismerteti, hogy a bevételek és a kiadások között mintegy 12 millió Ft a különbség. Elmondja,
hogy a mostani előterjesztésből is látszik, hogy sikerült túlélnie az önkormányzatnak a
válságot. Az elmúlt időkben szorosabbra kellett húzni a nadrágszíjat az óvodában, az
iskolában és az egyesületeknél is. Javasolja, hogy ez kerüljön felülvizsgálatra, és az
egyesületek támogatási kérelménél i legyen a jövőben figyelembe véve.
Gatter István:
Hangsúlyozza, hogy az említett 12 millió forint feladattal terhelt, az már fel van használva.
Példaként említi a traktorvásárlást, könyvtárpályázatot.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát – egyhangúan, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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59/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a költségvetés I. félévi végrehajtásáról
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés
I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, azt az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III.
Rendeletalkotás
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Megkéri Gatter István Költségvetési Irodavezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gatter István:
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a költségvetésben minimális
módosításra volt szükség az előirányzatok tekintetében. Ismerteti, hogy a
szennyvízbefizetésekkel elég sokan elmaradásban vannak. A beruházások között szerepel a
pályázati pénzből vásárolt traktor, amit a hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása
előirányzat terhére vásároltunk. Tájékoztatást ad arról, hogy a módosítás oka, hogy a
legutóbbi testületi ülésen elfogadásra került az a javaslat, hogy a lekötött lakossági
befizetések a szennyvízberuházás kapcsán felhasználásra kerüljenek a tőketörlesztésre, emiatt
5.697,- ezer Ft-tal megemelésre kerültek a bevételek és kiadások. A beruházásoknál a keret
2.300,- ezer Ft-tal került megemelésre a traktorberuházás miatt ami az előző évi
pénzeszközből került felhasználásra.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a Bizottság a
rendelet-tervezet egyhangú elfogadását javasolja. Ledniczky László képviselőt tájékoztatja,
hogy azért olyan sok pénze nincs az önkormányzatnak, de a mérleg stabil, biztosan áll.
Különösebb módosítás nem kellett, az év elején jól tervezett költségvetés került elfogadásra.
Ledniczky László:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
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CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012. ( IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2012.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény tette indokolttá a helyi vagyonrendelet
felülvizsgálatát, módosítását. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében módosult az
önkormányzati vagyonok elnevezése, csoportosítása, emellett az új kategóriákon kívül a
vagyonfajták fogalma és köre is megváltozott. Az új szabályozás szerint az önkormányzat
vagyona törzsvagyon és üzleti vagyon lehet a korábbi törzsvagyon és egyéb vagyon
kategóriák helyett. Elmondja, hogy az új kategóriákon kívül a vagyonfajták fogalma és köre is
megváltozott. Az új szabályozás szerint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti
vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni – törvényben meghatározott kivétellel- csak
versenyeztetés útján lehet. A nemzeti vagyonról szóló törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében
az önkormányzati vagyon átruházása esetén az államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jog illeti meg. Ismerteti, hogy ez alól a jogszabály két kivételt említ. Egyik
kivétel, hogy az önkormányzati bérlakások esetén az államot nem illeti meg elővásárlási jog.
Másik kivétel, hogy az államot nem illeti meg elővásárlási jog a versenyeztetési értékhatár
20%-át el nem érő ingatlan értékesítése esetén. Tájékoztatást ad arról, hogy a versenyeztetési
értékhatár a 2012. évi LXXXIII. törvény értelmében 2012-ben 25 millió Ft bruttó egyedi
forgalmi értéken került meghatározásra. Elmondja, hogy a gyakorlatban az 5 millió Ft alatti
ingatlanok esetében nincs az államnak elővásárlási joga. Ismerteti, hogy a rendelet-tervezet
ezt a versenyeztetési értékhatárt a magasabb jogszabályban foglaltakhoz igazodva 25 millió
Ft-ban javasolja felemelni.
Tájékoztatja a testületet, hogy a helyi rendelet és a magasabb szintű jogszabály összhangjának
megteremtése érdekében került sor az alaprendelet kiadott rendelet-tervezet szerinti
módosítására. A rendelet-tervezet nemzetgazdasági szintű vagyonelemeket nem jelöl meg. A
kiadott rendelet-tervezet a magasabb jogszabályhoz igazodik, azért került sor a módosításra.
Frick József:
Elmondja, hogy biztosan lesznek akik majd azt gondolják, hogy azért került sor a rendelet
módosítására, mert el akar adni mindent az önkormányzat és hogy ne kelljen versenyeztetni,
azért emelik fel az értékhatárt.
Ledniczky László:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a rendelettervezet elfogadását.
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Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és mivel magasabb
jogszabályhoz alkalmazkodás teszi szükségessé a módosítást, a Pénzügyi Bizottság javasolja
a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012. ( IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 10/2004. ( V. 02.)
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

V.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXXIX. törvényt 2012.
április 15-től hatályon kívül helyezte az új szabálysértési törvény, a 2012. évi II. törvény.
Elmondja, hogy az új szabálysértési törvény értelmében szabálysértési tényállásokat már nem
állapíthat meg az önkormányzat rendeletében, az általános szabálysértési hatóság 2012. április
15-től a megyei kormányhivatal. Ismerteti, hogy az új szabálysértési törvény 214.§ (2)
bekezdése szerint az önkormányzatok kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Elmondja, hogy ez az
önkormányzat esetében 6 rendeletet érint. Ismerteti, hogy lehetőség van a jövőben arra, hogy
az önkormányzat rendeletében meghatározza a tiltott, közösségellenes magatartásokat, ezek
azonban nem lehetnek olyan tényállások, melyeket más jogszabály szabályoz.
Ledniczky László:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Ledniczky
László magánvéleményeként elmondja, hogy szabályozni kellene - közösségellenes
magatartásként - azokat a tevékenységeket, amelyeket a törvény nem fed le. Ez álláspontja
szerint egyszerű dolog, csak papírra kell vetni.
Hegyi Zoltán:
Kíváncsi lesz arra, hogy pl. Kecskemétről, hogyan látnak ide, ki fogja észrevenni a
kihágásokat, ki szab ki bírságot.
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Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a kormányhivatal büntet, ő a szabálysértési hatóság, mert a
jogszabály őt jelölte ki. Elmondja, hogy a testület dönthet úgy, hogy meghatároz rendeletében
közösségellenes magatartásokat, melyek büntetési tétele 150.000,- Ft-ig terjedhet.
Frick József:
Megkérdezi, hogy mik azok a közösségellenes magatartások.
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy azok a tényállások amiket más jogszabályok nem szabályoznak, de az
önkormányzat büntetni kíván.
Frick József:
Álláspontja szerint az önkormányzat elsődlegesen nem büntetni akar, hanem rendet és a
megszokott normális körülményeket.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7
igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2012. ( IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ EGYES HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁSAI HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

VI.
Beszámoló a KTKT Császártöltési Napköziotthonos Óvodája működéséről a
2011/2012-es nevelési évben, felkészülés az új tanévre
Előadó: Bergmann Jánosné tagintézmény vezető
/Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti, hogy ilyen formában ez az utolsó beszámoló, mert a KTKT januárban meg fog
szűnni. Felkéri Bergmann Jánosné tagóvoda vezetőt beszámolója ismertetésére.
Bergmann Jánosné:
Részletesen ismerteti a beszámolót. Elmondja, hogy a tanévzáró szülői értekezleten már a
beszámoló nagy részét megismertette a szülőkkel és a kollégákkal. A kistérségi társulásban ez
az utolsó év. Véleménye szerint az óvoda ebből a felállásból csak profitálhatott, a társulásos
formát gazdasági és szakmai szempontból is jó dolognak tartja. Ismerteti, hogy 2011.
szeptember 4-én költöztek az iskola épületébe, egy teljesen felújított, korszerű óvodába
kezdték meg a munkát. 1 év távlatából elmondhatja, hogy sikerült az iskolával jó kapcsolatot
kialakítani. Az iskolások és óvodások a szerencsés kialakítás miatt egymást nem zavarják.
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Új változásként említi, hogy új óvodaigazgatót kaptak Szabóné Lovász Márta személyében.
Az előterjesztésben foglaltak szerint ismerteti a tárgyi feltételeket, gyereklétszám alakulását,
személyi feltételeket, nevelő munka céljait, kiemelt feladatait, valamint tájékoztatást nyújt az
óvodai nevelésről az előterjesztés szerint. Beszámolóját kiegészíti az új köznevelési törvény
kapcsán azzal, hogy az új jogszabály az óvodai élettel, óvodai munkával kapcsolatban nagy
változást nem hozott. Elmondja, hogy a legnagyobb változás az új jogszabály kapcsán az lesz,
hogy 3 éves kortól kötelező lesz az óvodába járás, mely a településen meglátása szerint nem
fog gondot okozni. Ismerteti, hogy nyáron 20-22 gyerek ellátásáról gondoskodtak. Kéri a
testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.
Véleménye szerint az óvoda ebből a felállásból csak profitálhatott. A köznevelési törvény
változásai szerint 3 éves kortól lesz kötelező az óvoda. A helyi óvodába ez nagy változást
nem hoz, hiszen eddig is ettől a kortól vették föl a kicsiket az intézménybe.
Frick József:
Köszönetet mond a nyugdíjba menő Weitz Frigyesnének és Tordy Edénének a dadusként
végzett munkájukért, akik sokat dolgoztak a gyerekek körül. Kívánja, hogy sok örömük
legyen a családjukban. Jó egészséget kíván nekik.
A beszámolóban szereplő létszám adatokra kérdez rá. A beszámoló szerint a nagycsoportos
24 gyermekből 4 elköltözött, a maradó 20 gyerekből 13 megy iskolába, mert a többi
iskolaérettnek bizonyult, vagy a szülő döntött úgy, hogy maradjon még egy évet. Megkérdezi,
hogy hogyan tud így az iskola tervezni?
Bergmann Jánosné:
Ismerteti, hogy a mostani kiscsoport nagy létszámú és különböző életkorú. A szülőnek joga
van visszatartani a gyermekét. Elmondja, hogy 2 gyermeknek kellett volna iskolába mennie,
de a Nevelési tanácsadó Kiskőrösön azt a véleményt adta ki ezen gyerekekről, hogy a gyerek
még nem iskolaérett.
Frick József:
Elmondja, hogy a beszámolóban írtak szerint nagyon vegyes a korcsoport a nagycsoportban,
mely nem túl ideális nevelési szempontból. Álláspontja szerint ez ellentmondásos a
korábbiakban elmondottakkal, mely szerint a szülő visszatarthatja a gyermeket.
Bergmann Jánosné:
Tájékoztatja, hogy kiscsoportban vegyes az életkor. Ismerteti, hogy az idei tanévben 13
gyermek ment iskolába, a mostani nagycsoportosok közül mind a 25 gyerek tanköteles,
várhatóan 2 gyerek lesz visszatartva a szülői jelzések alapján.
Frick József:
Meglátása szerint jellemző az utóbbi időben, hogy az anyuka otthon van GYES-en a kisebbik
gyerekkel, a nagyobbat meg elpasszolja, van aki egész nyáron ezt csinálta. Esetleg ezeknek a
szülőknek egy része az étkezést is fél áron kapja a gyermekeinek. Megkérdőjelezi ezen szülők
gyerek iránti szeretetét. Álláspontja szerint ezt így a törvény biztos nem tiltja, de emberileg
nem tudja elfogadni.
Bergmann Jánosné:
Ezzel egyetért. Véleménye szerint a gyereknek szüksége lenne a családi környezetre.
Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy régen a Gyes-en lévő kismamák nem adhatták a gyereküket napközibe.
Álláspontja szerint lehet, hogy a törvény nem tiltja, de egyre több a hátrányos helyzetű
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gyerek, és véleménye szerint ez mind ebből fakad. Véleménye szerint a szülők a GYES-t
azért kapják, hogy foglalkozzanak a gyermekkel otthon.
Bergmann Jánosné:
Tapasztalata szerint egyre több szülő várja el az óvodától a gyermeke megnevelését.
Elmondja, hogy a mostani kiscsoportosok 30-40 %-a nem tud beszélni óvodába kerüléskor, és
van olyan gyerek, aki darabos ételt nem tud enni. Érdekes, hogy a három éves gyerekére azt
mondja a szülő, hogy neveljük meg, mert ő nem bírja. Jellemző a megkésett beszédfejlődés.
Ledniczky László:
Elmondja, hogy neki az indul a bakterház című film egy jelenete jut erről eszébe, amikor a
gyermek megkérdezi: Hát szülőanya kend, odaadja a fiát az ördögnek? Egyébként szülőként
úgy gondolja, hogy precíz, szorgalmas munka folyik az óvodában. Arra hívja fel a figyelmet,
hogy sok szülő betegen viszi a gyereket az óvodába, így azok másokat is megfertőzhetnek,
illetve ha nem gyógyulnak ki belőle teljesen, felülfertőződhetnek. Kérése az, hogy figyeljenek
erre, csak gyógyult gyereket engedjenek közösségbe.
Bergmann Jánosné:
Kiscsoportos óvónőként tapasztalata, hogy a pénteken lebetegedett gyerek orvosi igazolással
sokszor már hétfőn ott van. Már beszélt a háziorvosokkal is ez ügyben. A többi gyermekkel
szemben ezt nem tartja normális dolognak.
Stadlerné Csányi Éva:
Kéri, hogy hassanak a szülőkre, hogy ha a gyermek elérte azt a kort és iskolaérett, akkor ne
tartsák vissza, hanem küldjék őket az iskolába, hogy ne legyenek aránytalanságok a
beíratásnál. A közös Márton nap az elmúlt évben szerinte jól sikerült. Véleménye szerint több
közös programot kellene kitalálni. Elmondja, hogy szombaton volt osztálytalálkozója az
általános iskola épületében, és a megújult óvodát-iskolát irigyelték a szakmabeliek is.
Álláspontja szerint büszke lehet a település erre.
A Képviselőtestület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza a napirenddel
kapcsolatosan:
60/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a KTKT Császártöltési Napköziotthonos Óvoda működéséről a 2011/2012-es
nevelési évben, felkészülés az új tanévre
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bergmann Jánosné KTKT
Óvoda Császártöltési Napköziotthonos Tagóvodája tagintézmény vezetőjének a KTKT
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési évben történő működéséről
és az évkezdésre való felkészülésről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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VII.
Beszámoló a KTKT Császártöltési Általános Iskolája működéséről a
2011/2012-es nevelési évben, felkészülés az új tanévre
Előadó: Stadlerné Csányi Éva tagintézmény vezető
/Írásbeli előterjesztés/
Frick József:
Elmondja, hogy ilyen formában az iskola esetében is ez az utolsó beszámoló.
Stadlerné Csányi Éva:
Részletesen ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Ismerteti, hogy az elmúlt tanévben volt
magántanulói státusz is az iskolában. Elmondja, hogy a napközisek száma ebben a tanévben
48 fő, számuk napról-napra nő. Ismerteti, hogy az 1-2. osztályosok egy napközi csoportban
vannak, számuk jelenleg 28 fő. Kiemeli, hogy az alsós gyermekekkel sokat kell foglalkozni
egyénileg, mely nem megoldható a napközis csoportban a nagy létszám miatt. Ismerteti, hogy
ennek ellenére több otthonülő szülő döntött úgy, hogy a gyermeknek a napközi csoportban
jobb helye van. A kerámiára beiratkozni akaró gyerekekből felmérése alapján sok van, de
nincsen hely, ennek helyet kellene találni. Nyertek pályázatot a határon túli magyar
területekre kirándulásra, így arra gondoltak, hogy Naszvadra mennének, ahol lehet, hogy
testvérkapcsolatot is kötnének. Ismerteti az év végi eredményeket, eredménytelenségeket.
Meglepőnek találta a gyermekek nagyfokú közönyösségét, amit a javító vizsgákon
tanúsítottak. A beszámolóban foglaltak alapján ismerteti a szakköri lehetőségeket,
továbbtanulási adatokat, foglalkoztatottak létszámát, tárgyi feltételeket, versenyeredményeket,
az elmúlt tanév programjait, a 2012-2013-as tanév évkezdési munkálatainak fontosabb
adatait, továbbá hosszan taglalja a köznevelési törvény által leírt változtatásokat.
Elmondja, hogy a köznevelési törvény heti 5 testnevelési órát ír elő 1., 5. és 9. évfolyamokon
felmenő rendszerben, ezt az intézmény 4 testnevelési és 1 tánc órával oldja meg, melyre
lehetősége van az intézménynek. Ismerteti, hogy ezen órák közül hetente egy óra a délutánba
nyúlik, mely délutáni óra alól felmentés csak akkor adható, ha igazolt játékosokról,
sportolókról, rendszeres sporttevékenységet végzőkről van szó. Tájékoztatja a testületet, hogy
az idei évben kell elvégezni a pedagógiai program felülvizsgálatát is. Elmondja, hogy 2013.
január 1. napjától a közoktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek az egykori
alapítványi, egyházi fenntartású iskolákat és az óvodák kivételével. Változásként elmondja,
hogy január 1. napjától a tankötelezettség 16 év azoknak, akik ebben a tanévben 9. vagy annál
alacsonyabb évfolyamra járnak, a többieknek 18 év. Tájékoztatást ad arról, hogy 2013. január
1. napjától el fognak különülni a fenntartói és a működtetői szerepek, a fenntartók elmondása
alapján főként az állam és az egyházak lesznek, a működtető lehet az állam vagy az
önkormányzat. Tájékoztatja a testületet, hogy szeptember 1. napjával létrejött az un.:
Klebersberg Intézményfenntartó Központ, és ennek a testületi szervei jelenleg vannak
létrejövőben. Ismerteti, hogy e központnak 2 testületi szerve lesz, a járási és a megyei
tankerület. Elmondja, hogy a nagy változások 2013. szeptember 1-től várhatóak, az új
Nemzeti Alaptanterv szeptembertől indul. Enne következtében nagyobb lesz az az
elsajátítandó tananyag, amit minden iskolának meg kell taníttatnia, a választható tanagyag
mértéke mintegy 20%-ra csökken. Változás, hogy az iskolában a foglalkozások 16.00 óráig
szervezendőek és 17.00 óráig gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. Hangsúlyozza,
hogy ez nem azonos az egész napos iskola fogalmával, 16.00 óráig különböző szakköri
lehetőségek lesznek felkínálva a gyermekeknek. Ismerteti, hogy a pedagógusoknak új típusú
munkaidő számítása indul szeptemberben, 26 kötelező órára emelkedhet az elrendelhető órák
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száma. Tájékoztatást ad arról, hogy a pedagógus előmeneteli rendszer is ekkor fog indulni.
Elmondja, hogy az új csoport és osztálylétszámra vonatkozó szabályok értelmében minimum
14 fő, maximum 27 fő a határ, a nemzetiségi iskolák esetében - iskolánk esetében is –
minimum létszámhatárként a 8 fő maradt. Ismerteti, hogy a hit és erkölcstan felmenő
rendszerben történő bevezetésére a következő tanévben kerül sor, annak aki nem akar hittan
foglalkozáson részt venni, annak helyette erkölcstan lesz a kötelező tantárgy. A jogszabály
szerint ingyenesek lesznek az 1. osztályosok számára a tankönyvek majd felmenő
rendszerben. 2014-től lesz kötelező az óvodába járás 3 éves kortól, 2016. január 1. napjától
érettségi bizonyítványt csak az kaphat, aki 50 óra közösségi szolgálatot teljesített.
Kiemeli, hogy 2013. január 1-től életbe lép egy összeférhetetlenségi szabály, mely szerint a
köznevelési intézmény vezetője nem lehet önkormányzati képviselő. Tájékoztatja a testületet,
hogy a képviselő-testületeknek október végéig nyilatkozni kell arról, hogy vállalják-e a
működtetői feladatokat az új iskolarendszerben. Ismerteti, hogy a működtetés vállalása azt
jelenti, hogy az iskola épületének és a hozzá tartozó ingó, ingatlan fenntartásával
kapcsolatban felmerülő valamennyi közüzemi számlát, taneszközöket az önkormányzatnak
kell finanszíroznia, az állam ebben az esetben csak a pedagógus bérét és járulékait fizeti.
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy vállalja a működtetést, akkor – tekintve, hogy jelenleg
20 keceli diák jár az intézménybe – lehetőség van az intézménybe járó vidéki tanulók után a
keceli önkormányzattól működtetési hozzájárulás igénylésére. Elmondja, hogy arról lehet
hallani, hogy mit vonnak el az önkormányzattól, arról viszont nincs hír, hogy a működtetés
vállalásáért kap-e az önkormányzat valami támogatást. Véleménye szerint a fenntartás
átvállalását nem fogják finanszírozni. Ismerteti, hogy a KTKT január 1. napjával megszűnik,
hogy milyen formájában fog működni az intézmény az átmeneti időszakban az még
kidolgozás alatt van. A nemzetiségi vonalat erősítendő szakmai kapcsolatokon túllépve
erősítené a kapcsolatot akár társulás formájában is a környékbeli német nemzetiségi
iskolákkal. Kéri a testületet a beszámoló elfogadására.
Frick József:
Megköszöni a széleskörű tájékoztatást.
Bergmann Jánosné:
Elmondja, hogy a köznevelési törvényről összefoglalást kapott a testület a beszámoló
kapcsán, megerősíti, hogy a finanszírozás dolgait még nem látja senki. Jónak, részletesnek
tartja a beszámolót. Álláspontja szerint az elmúlt év működése során bebizonyosodott, hogy
jó lépés volt egy épületbe költöztetni az óvodát az iskolával.
Vörös Györgyné:
Az elmúlt évihez hasonlóan az a véleménye, hogy a gyerekek majdnem kizárólag csak
németből versenyeznek. Egy-két kivétellel, más tárgyból, nem lát versenyeredményeket.
Megkérdezi, hogy hol a többi tantárgy, pl. irodalom, földrajz, stb.? Gratulál a versenyeken jól
szereplő gyerekeknek. Aránytalannak látja az alsósok és felsősök kitűnő gyerekeinek
létszámát. Kifogásolja, hogy felsőben nagyon lecsökken a számuk, pedig ugyanazok a
gyerekek kerülnek fel. Felveti, hogy lehetséges esetleg ezen gyermekek túlértékelése?
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy felsőben jóval nehezebb kitűnő eredményt elérni, a gyerekek érdeklődése
sokszor nem a tanulás felé fordul, hanem más irányba megy el. Elmondja, hogy ha nincs
olyan gyerek, akit érdekelne az adott tantárgy, nem tudják versenyen indítani.
Ledniczky László:
Kiegészíti az előzőekben elmondottakat azzal, hogy sokkal több a tantárgy a felsőben, mint az
alsó tagozaton, továbbá nincs alsóban akkora kényszer az otthoni egyedüli tanulásra, mint
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felsőben. Ismétli, hogy sok szó esett a jogszabályi változásokról, melyeknek meg kell felelni.
Kiemeli, hogy országos kompetenciamérés során a 6. és 8. osztályos tanulók országos átlag
felett teljesítettek matematikából és szövegértésből. Véleménye szerint büszkék lehetünk a
gyerekekre, a szüleikre és segítőikre az elért versenyeredmények miatt.
Stadlerné Csányi Éva:
Az elért országos szint feletti eredményt azzal indokolja, hogy ez a két évfolyam most jobb,
mint az átlag, attól tart, hogy jövőre már nem lennének ilyen jók ezek az eredmények.
Liska Antal:
Ismerteti, hogy ő is a beszámolóban szereplő statisztikát nézte. Véleménye szerint ilyen
arányban nem romolhatnának az eredmények. Nem ért egyet Ledniczky László képviselő erre
adott válaszával.
Frick József:
Álláspontja szerint óriási a káosz a közigazgatásban és az oktatásban is. Ismerteti, hogy 2013tól kezdődnek a változások a járási rendszer felállításával, a járásokhoz kerül majd az iskolák,
az oktatás felügyelete, a fenntartást a tárcaközi bizottság engedélyezi. Elmondja, hogy
jelenleg az a biztos, hogy 152 gyerek van az iskolában és ebből 20 vidéki. Hangsúlyozza,
hogy a nemzetiségi oktatás esetén elég, ha 8 fő gyerek van az osztály indításához, az azonban
nincs leírva, hogy 8 főnél 1 osztály megmaradhat-e. Álláspontja szerint nehéz lesz azt
kiharcolni, hogy az 1-8. osztály megmaradhasson a településen. Védettséget már nem ad az,
hogy nemzetiségi az iskola. Ismerteti, hogy 2013. január 1-től a pedagógusokat átveszi az
állam, a bér-és járulékköltségeit az állam fogja finanszírozni, a pedagóguslétszámot is az
állam határozza majd meg. Hangsúlyozza, hogy az iskola eddig sem volt önfenntartó, az
önkormányzata fenntartáshoz sok pénzzel járult hozzá. Véleménye szerint nem kell félni a
működtetéstől. Az iskola meghatározó intézménye a falunak. Az ott folyó munka eredménye
a továbbtanulás, a versenyek eredménye. Elmondja, hogy van már tapasztalat arról, hogy a
megyei intézményfenntartó központ által átvett intézmények hogyan működnek. Három
hónap átfutási idővel jutnak WC papírhoz, eszközökhöz, tisztítószerekhez. Nincsen 2
évenként nyári festés, függönycsere ezeknél az intézményeknél. Felvázolja, hogy amennyiben
az állam viszi az iskolát, akkor az önkormányzat nem adhat majd pénzt, támogatást például
uszodabérletre, osztálykirándulásra, mert nincs semmiféle kötődése az iskolához. Tájékoztatja
a testületet, hogy a normatívát eddig is az önkormányzat egészítette ki havonta 1,3 millióval.
Jónak tartja, hogy nem a képviselőknek kell majd értékelniük a szakmai munkát. Álláspontja
szerint a kiforratlansága ellenére az önkormányzatnak nem szabad elszakadni az iskolától.
Minden rossz dolog, ami az iskola működtetése kapcsán felmerülne, ide szállna vissza a
képviselő-testület fejére. Véleménye szerint, hogy a település megtartsa az 1-8 osztályt, az a
pedagógusok minőségi munkájának a függvénye. A beszámolóban javasolt kapcsolatokat
szakmai szinten lehetségesnek találja, de nemzetiségi szinten az állam nem támogatja az
iskolatársulásokat. Elmondja, hogy az országos német önkormányzat sem tudja ezt felvállalni,
mert nincsen rá pénze. Családiasnak tartja a beszámolót, a beszámoló a szépeket elmondja, a
hibákat, kevésbé szépeket nem említi. Hangsúlyozza, hogy oktatási téren keményen kell
dolgozni, hogy megmaradjon az iskola.
Az óvodai és iskolai alapítványokkal kapcsolatosan az a véleménye, hogy szép dolog a
faültetés, vagy a hinta beszerzése, de gondolkodni lehetne egy mosogatógép vásárlásáról az
óvodában, vagy vegyszeradagolóról az uszodához. Úgy gondolja, hogy ezen dolgok
beszerzésében, ilye ügyekben az alapítványok nagyobb szerepet is vállalhatnának.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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61/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a KTKT Általános Iskolája működéséről a 2011/2012-es nevelési évben,
felkészülés az új tanévre
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Stadlerné Csányi Éva
KTKT Általános Iskola és Középiskola Császártöltési Általános Iskolája tagintézmény
vezetőnek a KTKT Császártöltési Általános Iskola 2011/2012-es nevelési évben történő
működéséről és az évkezdésre való felkészülésről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Frick József polgármester 18.45 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 18.55 órakor
folytatta munkáját.
VIII.
Egyebek
Iskola működtetésének átvállalása köznevelési szerződéssel
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés/
Frick József:
Elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatosan az előző napirendnél már volt szó, ott elmondta
álláspontját. Ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, mely szerint Császártöltés
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami intézményfenntartó központ felé
szándékát nyilvánítja ki és döntést hoz arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételek terhére a 2013. naptári évben kezdődő tanévtől az általános iskolai
nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó intézmény működtetését az államtól szándékozik
és képes átvállalni.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottságon alaposan megtárgyalták a napirendet.
Számokat még nem ismernek, mégis azt javasolja a bizottság, hogy egyenlőre maradjon a
működtetés az Önkormányzat kezében. A bizottság álláspontja szerint amennyiben a
működtetés nem fog menni, akkor lehetőség van még jövőre a döntés megváltoztatására.
Saját javaslata, hogy amennyiben az iskola maradna önkormányzati működtetés alatt, úgy az
önkormányzat nevezzen ki felelőst a működtetés költségeinek ellenőrzésére.
Frick József:
Elmondja, hogy a KTKT szétválásakor a felszámolásban részt kell venni, már attól kezdődően
oda kell figyelni, hogy mi az, amit visszakap az önkormányzat. Hangsúlyozza, hogy szigorú
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gazdálkodást kell folytatnia az önkormányzatnak. Álláspontja szerint a működtetés átvállalása
legyen az első döntés, és ha ezt felsőbb helyeken engedélyezik, akkor az összes többi majd
következik.
Liska Antal:
Meglátása szerint sem néznének a testületre jó szemmel, ha a felújított iskola üzemeltetést
átengedné a testület az államnak. Vélemény szerint ez egy bűn lenne, álláspontja szerint meg
kell tartani az iskolát, mert ez a miénk, ezért harcolt a testület éveken át, hogy fel legyen
újítva. Meg kell találni a működtetés módját, a finanszírozási lehetőségeket.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
62/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Iskola működtetésének átvállalása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
2011. évi CXC. törvény 97.§ (24) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az állami
intézményfenntartó központ felé szándékát nyilvánítja ki és döntést hoz arra
vonatkozóan, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 2013.
naptári évben kezdődő tanévtől az általános iskolai nevelés-oktatás köznevelési
feladatot ellátó intézmény működtetését az államtól szándékozik és képes átvállalni.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy 2012-ben új államháztartási jogszabályok léptek hatályba, ezek
sok változást hoztak, melyek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát és Szervezeti és
Működési Szabályzatát is érintették. Ismerteti, hogy az alapító okirat felülvizsgálatát a
Képviselő-testület egy korábbi ülésén már elvégezte. Elmondja, hogy tekintve, hogy ez a
Szervezeti és Működési Szabályzatot is érinti, ezért az alapító okiratban történt módosításokat
szükséges átvezetni a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában az
előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat szerint.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
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63/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 15.
napi hatállyal Császártöltés Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint
módosítja:
a) Az SZMSZ bevezetőjében az „1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész
helyébe „2011. évi CXCV. törvény” szövegrész lép, a „valamint a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény” szövegrész hatályát veszti.
b) Az SZMSZ I. Fejezetének 8. és 9. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
8. Számlavezető bank:
OTP Bank Nyrt. Hajósi Fiókja
9. Pénzforgalmi jelzőszám:
11732095-15724832
c) Az SZMSZ I. Fejezet 17. pontjában a „közhatalmi” szövegrész hatályát veszti.
d) Az SZMSZ I. Fejezet 23. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Hivatal alaptevékenysége szakfeladatrend szerint szakfeladat
számmal és megnevezéssel az alapító okirat szerint:
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Alapvető szakfeladat:
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Egyéb szakfeladatok:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117
Európai
parlamenti
képviselő-választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841402 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841907
Önkormányzatok
elszámolásai
költségvetési
szerveikkel
e) Az SZMSZ I. Fejezet 24. pontjában a „kiegészítő, kisegítő” szövegrész
hatályát veszti.
f) Az SZMSZ I. fejezet 29. pontjában a „kisebbségi” szövegrészek helyébe
„nemzetiségi” szövegrész, a „Császártöltés Települési Német Kisebbségi
Önkormányzata” szövegrész helyébe „Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzata” szövegrész lép.
g) Az SZMSZ II. Fejezet 5. pontjában a „köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben” szövegrész helyébe „jogszabályban” szövegrész lép.
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h) Az SZMSZ 1. melléklete szervezési feladatok címének f.) pontja hatályát
veszti.
2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon jelen határozat 1.
pontjában foglalt módosítások Szervezeti és Működési Szabályzatban történő
átvezetéséről.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: jegyző
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatása
II. ütemére pályázat benyújtása
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés/
Frick József:
Ismerteti, hogy a KTKT felszámolásra kerül, amely társulás keretében működik az Idősek
Otthona valamint az Iskola és Óvoda. Tájékoztatja a testületet, hogy vannak vitatott tételek,
melyek kifizetése a KTKT felé nem biztos, hogy indokolt. Álláspontja szerint mindent meg
kell tenni annak érdekében, hogy ezek esetleges kifizetése az önkormányzat költségvetésében
zavart ne okozzon. Elmondja, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű településeket az
állam támogatja, ha bizonyos feltételeknek, mutatóknak megfelelnek. Véleménye szerint meg
kell próbálni a pályázatot benyújtani, nem biztos, hogy sikerül, de meg kell próbálkozni vele.
Ismerteti, hogy nagyobb, tőlünk jobban álló települések is kihasználják ezt a lehetőséget.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság is javasolja, hogy próbálkozzon meg a
testület a pályázat benyújtásával, tekintve, hogy veszíteni nem veszít rajta semmit.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
64/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatása II.
ütemére pályázat benyújtása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012.
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2.
pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő feletti.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 48.500 ezer forint összegű bevételt tervez.
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III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 7.293 ezer
forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Határidő: azonnal
Felelős: pályázat benyújtásáért polgármester
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tanyafejlesztési Program pályázat 2012 – Piactér létesítése Császártöltésen
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés/
Frick József:
Ismerteti, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben az egyéni
gazdálkodóknak, tanyán élőknek és tanyás településeknek pályázati forrásokat tud biztosítani.
Tájékoztatja a testületet, hogy Császártöltés is bekerült a tanyasi települések sorába, ezért
benyújthatja ezt a pályázatot. Ismerteti, hogy a pályázat szerint gépet lehetett volna még az
önkormányzatnak vásárolni, de ami nagyobb tétel, az a piac létesítése. A mostani piac már
nem felel meg a kor színvonalának, elvárásainak. Ismerteti, hogy pozitív pályázati elbírálás
esetén a beruházást a liget és a tűzoltószertár közötti területen tervezi az önkormányzat
megvalósítani. Tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján az új
piacnak lenne egy fedett és egy nyitott része is. Épülne hűtőkamra, fűtött árusítótér, a zárt
részben lenne vizesblokk, hatósági helyiség, kívül pedig nyitott elárusítóhelyek. Ismerteti,
hogy a tervek szerint az út egyenlőre zúzott kővel lenne feltöltve. Elmondja, hogy a
bekerülési összeg bruttó 63.360,- ezer Ft, melyhez 6.336,- ezer Ft önerő szükséges. Ismerteti,
hogy az elbírálásra 2012. novemberében kerül sor, megvalósítására pozitív elbírálás esetén
2013-ban kerülhetne sor.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottságon mindenkinek tetszett a javaslat, fontos
lenne, a kulturált környezet. Ez egy közel 50 milliós nettó értékű beruházás, melyet a
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolt.
Frick József:
Kiemeli, hogy a pályázat 90%-os állami támogatottságú, a pályázatíró cég, aki készíti a
pályázatot profi ezen a téren, sok ilyet készítettek már. Elmondja, hogy a pályázatíró cégnek
csak pozitív elbírálás esetén kell fizetni, melynek költsége a pályázati összegbe beépítésre
került.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
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65/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Tanyafejlesztési Program pályázat 2012 – Piactér létesítése Császártöltésen
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyafejlesztési
Program keretében piac létesítése Császártöltésen 63.360.000,- Ft összköltségű
beruházás megvalósítását határozza el.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges pénzügyi források
biztosítására, a saját pénzeszköz kiegészítésére pályázatot nyújtson be a települési és
térségi fejlesztésekről (TP-1-2012) szóló pályázati kiírásra.
3.) A Képviselő-testület a program megvalósításához 2012. évi költségvetési tartaléka
terhére 6.336.000,- Ft önerőt biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Társasházi lakás (Keceli u. 5.) ingatlanforgalmi értékbecslése
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Elmondja, hogy korábban volt szó az orvosi rendelő feletti önkormányzati lakás
értékesítéséről. Ismerteti, hogy elkészült a szakértő értékbecslése a Keceli utca 5 szám alatti
önkormányzati lakásról, mely becslés szerint a szakértő a lakás értékét 82.000,-Ft/m2-ben
állapította meg, 103 m2 nagyságú, így az értéke 8.450.000,- Ft. Kéri a testület támogatását,
hogy az egykori igénybejelentővel tárgyalást folytathasson.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság az értékbecslést elfogadta és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
66/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Társasházi lakás (Keceli u. 5.) ingatlanforgalmi értékbecslése
1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő Császártöltés, Keceli u. 5. I/1. szám alatti, 1430/A/9
hrsz-ú társasházi lakásra vonatkozóan a Vulcanus Bt. – 6211 Kaskantyú, Becsérdi u.
27. – által 2012. augusztus 7-én kelt értékbecslésében foglaltak figyelembe vételével
folytasson tárgyalást Szamosi Lívia – 6239 Császártöltés, Tavasz u. 29. –
kérelmezővel.
2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezővel folytatott
tárgyalás eredményét a soron következő testületi ülésen terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: polgármester
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A Császártöltési Római Katolikus Egyházközség kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy a templomi orgona javíttatásra szorul, javíttatása elég nagy összeg, mintegy
1,5 millió forint. Ehhez kér a helyi egyházközség támogatást. Emlékezete szerint 10-15 éve
került sor utoljára az orgona felújítására. Tájékoztatja a testületet, hogy a kántorra mindig
soron kívül számíthat az önkormányzat rendezvényei, eseményei alkalmával, ezért a
támogatás megállapítását javasolja.
Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 100.000,-Ft támogatást javasol megállapítani a
testületnek az orgona javíttatása céljából.
Frick József:
Álláspontja szerint ennek megvalósítása nem csak az önkormányzatnak fontos, itt még
vannak más magánszemélyek, vállalkozók, akik ezt a célt támogathatják.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
67/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
A Császártöltési Római Katolikus Egyházközség kérelme
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – a Császártöltési Római Katolikus Egyházközség
(6239 Császártöltés, Keceli u 8.) kérelmére 100.000,-Ft támogatást nyújt a
császártöltési templomban lévő orgona javításához.
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
A Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Tűzoltó Egyesület 300.000,- Ft támogatást kér az
önkormányzattól közüzemi számlák és egyéb költségek rendezésére. Ismerteti, hogy Soron
kívül eddig már kapott 200.000,-Ft-ot az egyesület az idei évben, tudomása szerint 2
kivonulása volt eddig.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság 150.000,-Ft támogatás megállapítását javasolja.
Elmondja, hogy ez nem kötelező feladata az önkormányzatnak.
Frick József:
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Tájékoztatja a testületet, hogy az egyesületnek vannak egyéb bevételeik is, pl. bérbe adják a
termet bálak, tanfolyamok, közösségi rendezvények rendezésére. Elmondja, hogy amennyiben
az egyesület nagyon meg van szorulva, akkor az önkormányzat támogatja őket. A Pénzügyi
Bizottság által javasolt támogatási összeget reálisnak tartja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
68/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
A Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület (6239
Császártöltés, 1432 hrsz) kérelmére 150.000,-Ft működési támogatást nyújt.
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
Térségfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan fejlesztési elképzelések 2014-2020 közötti
időszakra Császártöltésen
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy 2014. január 1-vel az EU-n belül új időszak kezdődik és 2014-2020-ig meg
kell tervezni minden térségnek a maga fejlesztési koncepcióját. Tájékoztatást ad arról, hogy
azon tervek, amelyek nem szerepelnek a koncepcióban, azok a jövőben nem kerülhetnek
vélhetően megvalósításra. Elmondja, hogy Kiskőrös készíti a térségfejlesztési koncepciót,
mely koncepció elkészítéséhez Császártöltés is közölte a főbb fejlesztési elképzeléseit. Ezek a
Vass-tanyai (külterületi) út felújítása, pihenő úttá való kialakítása, a Császártöltés - Hajósi
pincék között kerékpárút kiépítése a Zarándokút nyomvonalán, a 13-15 km szakaszon
belterületi út korszerűsítése, szegéllyel, új burkolattal való ellátása,13-15 km hosszúságban
járda felújítása, az Esztergom - Máriagyűd Zarándokút települést érintő beruházásainak
megvalósítása (Főkáptalani pincesor, Présmúzeum, Tájház, közparkok stb., nemzetiségi
óvoda és könyvtár bővítése, az iskolai tornaterem és tanuszoda teljes felújítása korszerű
energetikai megoldásokkal, a bentlakásos szociális otthon bővítése 50 férőhelyre, egy új
HOSPICE ház megépítése, kialakítása az üresen álló önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanban, szociális bérlakások felújítása, az orvosi rendelők, gyógyszertár, védőnői
szolgálat, gyermekvédelem stb. EU előírások szerinti kialakítása, a közvilágítás és
közintézmények korszerű energetikai átalakítása (napenergia, stb.), bor-utak kialakítása,
pincesorok, támfalak megépítése, korszerűsítése, szőlészeti-borászati feldolgozó, termelői
csoportok létrehozása, borturizmus fejlesztése.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
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69/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Térségfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan fejlesztési elképzelések 2014-2020 közötti
időszakra Császártöltésen
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérség fejlesztési
koncepciójának kialakítása vonatkozásában az alábbi fejlesztéseket tervezi a 2014.2020. közötti időszakra:
a) Vass-tanyai (külterületi) út felújítása, pihenő úttá való kialakítása,
b) Császártöltés - Hajósi pincék között kerékpárút kiépítése a Zarándokút
nyomvonalán,
c) 13-15 km szakaszon belterületi út korszerűsítése, szegéllyel, új burkolattal való
ellátása,
d) 13-15 km hosszúságban járda felújítása
e) az Esztergom - Máriagyűd Zarándokút települést érintő beruházásainak
megvalósítása (Főkáptalani pincesor, Présmúzeum, Tájház, közparkok stb.)
f) nemzetiségi óvoda és könyvtár bővítése,
g) az iskolai tornaterem és tanuszoda teljes felújítása korszerű energetikai
megoldásokkal,
h) a bentlakásos szociális otthon bővítése 50 férőhelyre,
i) egy új HOSPICE ház megépítése, kialakítása az üresen álló önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanban,
j) szociális bérlakások felújítása,
k) az orvosi rendelők, gyógyszertár, védőnői szolgálat, gyermekvédelem stb. EU
előírások szerinti kialakítása,
l) a közvilágítás és közintézmények korszerű energetikai átalakítása (napenergia,
stb.),
m) Bor-utak kialakítása, pincesorok, támfalak megépítése, korszerűsítése,
n) Szőlészeti-borászati feldolgozó, termelői csoportok létrehozása,
o) Borturizmus fejlesztése
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a kistérségi fejlesztési koncepció elkészítéséhez a jelen
határozat 1.) pontjában megfogalmazott fejlesztési tervekről a szükséges tájékoztatást
a kistérség felé megtegye.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
Liska Antal hozzászólása
Liska Antal:
A Sportkörről szeretne tájékoztatást adni. Ismerteti, hogy a Megyei Labdarúgó Szövetség a
megye északi II. csoportba sorolta be a települést, melyet a sportkör és az önkormányzat nem
tudott felvállalni, a nagyon megemelkedett utazási költségek miatt, ezért a csapat visszalépett
egy csoportot. Elmondja, hogy most a megyei III. csoportban indultak egy teljesen átalakult
csapattal. Ebben a csapatban a 22-ből csupán 5-en vidékiek, a többiek az IFI csapatból
kerültek be, kaptak lehetőséget. Berger Gábor vállalta továbbra is az edzőséget. Most nincsen
IFI csapat ez a dolog hátulütője. De örömmel hallotta, hogy Ledniczky Laci is újra beszáll az
utánpótlás nevelésébe. Reméli, hogy ez az állapot csak átmeneti lesz. Lehetőséget kell adni,
hogy aki Császártöltésen akar sportolni, az itt meg is tehesse. Kéri a lakosságot, hogy minél
többen jöjjenek ki a mérkőzésekre.
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A másik amit kér, hogy a pincesorokon a fák útra belógó ágait vágják le, hogy el lehessen
menni. Elmondja, hogy ezek a fák még kicsik, de meg fognak nőni. Elmondása alapjáén az
útnak nincsen normális alapja, a gyökerek meg fogják repeszteni a kövesutat.
Frick József:
Elmondja, hogy Ledniczky Laci örömmel vállalta a feladatot. Egyet ért a másik felvetéssel, a
fákat az önkormányzat meg fogja nyesni, mert az alap nélküli utakat felnyomják.
Bergmann Jánosné:
A Képviselő-testület nevében a Polgármester Úr Frick Janka nevezetű unokájának
születéséhez, egyben jó egészséget kíván az egész családnak, kívánja továbbá hogy legyen
sok-sok örömük a leányzóban.
Frick József:
Köszöni a gratulációt és a jókívánságokat.
Frick József polgármester a nyílt ülés napirendjeit 19,30 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

