Ügyiratszám: 34-3/2013.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült :

Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. április 30-án 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: Gatter István Költségvetési irodavezető, Flaisz Emőke intézményvezető,
Jerkovits János könyvvizsgáló
Igazoltan távol maradt: Hegyi Zoltán képviselő
Hábermayer Viktória jegyző
Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a Kábel Tv-n keresztül a falu
lakosságát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a napirendek
kihirdetésre kerültek. Javasolja kiegészíteni a napirendet a Körösvíz Kft., Halasvíz Kft és
Kalocsavíz Kft összevonása, Jerkovits János könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása
valamint a Kamilla Patika szerződésének módosítása napirendekkel.
A Képviselő-testület – a javasolt kiegészítéssekkel 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 4/2013.
(V.6.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzata 2012. évi
zárszámadásáról
Előadó: Frick József polgármester
3.) Császártöltés Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Frick József polgármester
4.) Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Frick József polgármester
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5.) Császártöltés Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve
Előadó: Frick József polgármester
6.) Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Berger Andrásné családgondozó
7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának értékelése
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
8.) Egyebek:
- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2012. évi felhasználása
- Császártöltési Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározása
- Óvodavezetői állás pályázati kiírása
- Császártöltési Idősek Otthona alapító okiratának elfogadása
- Idősek Otthona vezetői állás pályázati kiírása
- Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyása
- Császártöltési Idősek Otthona szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
- Császártöltési Idősek Otthona házirendjének jóváhagyása
- Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriumi tagjainak
megválasztása
- Utcanevek megváltoztatása
- Pályázat benyújtása óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, felújítására
- Schettrer Norbert kérelme
- Frick Krisztián kérelme
- Kakuszi József ingatlanvásárlási kérelme
- Kamilla Patika szerződésének módosítása
- Könyvvizsgáló megbízása
- Halasvíz Kft, Kőrösvíz Kft és Kalocsavíz Kft. egybeolvadása
- Ifj. Frick József kérelme
- Polgármester jutalmazása
I.
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Frick József polgármester
/ Szóbeli előterjesztés/
Frick József:
Ismerteti, hogy legutóbbi ülését a testület 2013. február 20-án tartotta, mely nyilvános ülésen
az alábbi határozatok születtek:
-

az 1/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban beszámoló került
elfogadásra a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a 2/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a Középtávú tervezésről
határozott a testület,
3 /2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
2013.évi munkaterve került elfogadásra,
a 4/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban Császártöltés Község
Önkormányzatának 2013. évi kulturális programterve került elfogadásra,
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-

-

az 5/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a gyermek-, diák és
alkalmazotti étkeztetés vállalkozási szerződésének módosításáról határozott a
testület, az infláció mértékével emelkednek az árak,
6/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban az Idősek Otthona
fenntartásának átvételéről döntött a testület a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi
Társulástól,
a 7/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a Környezetvédelmi
Alapba befolyt összegek 2013. évi felhasználásáról határozott a testület,
a 8/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a KEOP-1.1.1./2F/0911-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat
tárgyalására, elfogadására került sor,
a 9/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a 2013/2014-es óvodai
beiratkozás rendjét határozta meg a testület,
a 10/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban az általános iskolai
felvételi körzethatárok megállapítása került véleményezésre,
a 11/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban az általános iskolai
tornaterem fűtésének korszerűsítéséről született döntés,
a 12/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött a testület,
a 13/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a Magyar Zarándokút
császártöltési szakaszának megvalósításával kapcsolatos kötelezettségvállalásról
határozott a testület,
a 14/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban az Önkormányzat
2013. évi közbeszerzési terve került elfogadásra,
a 15/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a Császártöltés Község
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata került elfogadásra,
a 16/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a Magyar Zarándokút
császártöltési szakaszának kiépítése építési beruházás közbeszerzési eljárásával
kapcsolatosan született döntés,
a 17/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban a köztisztviselői
teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokat határozta meg a
testület,
a 18/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban Márin József
ingatlanvásárlási kérelméről született döntés.

Zárt ülésén a testület
- a 19/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozatban Walterné Szabados
Erzsébet részére „Császártöltés Községért” emlékérem adományozásáról döntött.
döntött. Frick József polgármester megköszöni Walterné Szabados Erzsébet 10
éven tartó kitartó, lelkes munkáját. Hosszú, egészséges életet kíván neki.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a napirenddel
kapcsolatosan:
20/2013. (IV. 30.) 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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Napirenden kívüli észrevételek, hozzászólások

Frick József:
Ismerteti, hogy megjelentek a településen is azok az emberek, akik házról házra járnak azzal a
céllal, hogy az időseket kifosszák. Ezek az emberek a faluban néhány helyre megpróbáltak
már bejutni azzal az indokkal, hogy az ivóvíz arzéntartalmát ellenőrzik és mintát kívánnak
venni. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy senki sincs felhatalmazva arra, hogy ilyen
ellenőrzést végezzen a lakosságnál. Kéri, hogy ha valaki ilyen trükkel próbálkozna az
ingatlanba bejutni, zavarják ki és értesítsék azonnal az önkormányzatot a további
intézkedések megtétele céljából. Elmondja, hogy ilyen becsapásnak számít még a háznál
jelentkező gáz és villanyszámlások is. Felhívja a figyelmet, hogy ezeket a szolgáltatási díjakat
nem lehet helyszínen befizetni, csak postai úton. Kéri a lakosságot, hogy legyenek
figyelmesek, ne hagyják magukat megtéveszteni.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy az ingatlanok előtti közterületen a fűnyírás a tulajdonosok
dolga. Kéri, hogy a közmunkásokat ne próbálják rávenni ezen feladat elvégzésére, mert aki
ilyet tesz munkaidőben, annak megszűnik a közmunkája az önkormányzatnál.
Elmondja, hogy a szennyvíz lakástakarék számláinak befizetése lassan lezárul. Azt, hogy ki
hogyan áll naprakészen, azt nem tudja az önkormányzat megmondani, de kéri, hogy inkább
eggyel több csekket fizessenek be a számlára, hogy biztosan megkapják az állami támogatást,
mint, hogy ne járjon az állami támogatás. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a túlfizetés
visszautalásra kerül.
Ismerteti, hogy az elmúlt hét végén egész napos ünnepség volt a Tájházak Napja, ami
véleménye szerint hagyományőrzés kezdetét is jelentheti, részben egy kis színt visz a dolgos
napokra. A hegyközséggel szervezett közös rendezvény jól sikerült. Köszöni a hegyközség új
vezetőségének hozzáállását. Bemutatja a szőlőkönyvet, melyet az idei évtől kezdenek vezetni.
Köszöni Berger Józsefné művelődésszervezőnek a rendezvény megszervezését, kéri, hogy
amennyiben lehetséges, ez hosszú távú dolog legyen.
Ledniczky László:
Kiegészítésként felhívja a figyelmet, hogy ne csak a kerítésen kívül, belül is tartsanak rendet,
kaszálják le a parlagfüvet. Felhívja még a figyelmet, hogy a faárusítók is trükköznek, sokszor
csalnak a súlynál, átvágják a vásárlókat.
Frick József:
Köszöni a kiegészítést.
II.
Rendeletalkotás
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy a közigazgatás folyamatos változáson megy keresztül, a
Kormányhivatalok, a járási hivatalok megalakításával nagyon sok adminisztrációs teher hárul
a dolgozókra. A költségvetés tervezésekor arra kellett törekedni, hogy minden működjön,
hogy mindenre jusson pénz, és nem utolsósorban maradjon keret arra, hogy 2013-ban le
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tudják zárni a szennyvízberuházás pénzügyi részét teljes egészében. A szennyvízhitel lezárása
kapcsán elmondja, hogy a lakossági befizetésekből törleszt az önkormányzat. Célja, hogy a
2014-es testületnek ilyen kötelezettséget ne hagyjon, mert itt a kamattétel is milliós. A
normatív támogatás havi 4,3 millió, a munkabér havi 4,8 millió forint, vagyis még azt sem
teszi ki, és akkor a közvilágításról, az egészségügyi ellátásról, és a többi kötelező feladatról
még nem is szólva. A teljes összegű pénzmaradványa az önkormányzatnak 1,2 millió forint.
Ismerteti, hogy az anyagi stabilitással és a zárszámadással nincsen baj, a kötelező feladatait el
tudja látni az önkormányzat. Köszöni a testület és a kollégák segítségét, hozzáállását.
Megkérdezi Gatter István Költségvetési Irodavezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztést.
Gatter István:
Megköszöni a lehetőséget, nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottságnak nem okoztak meglepetést a zárszámadás számadatai.
A többszöri költségvetés módosítás meghozta az eredményét, meglátása szerint az
önkormányzat jobb évet zárt a vártnál. Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a
zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását javasolja a testület felé.
Ledniczky László:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Saját véleményeként hozzáteszi, hogy itt 330-340 millió forintról van szól. Abban,
hogy folyamatosan kisakkozni, hogy minden menjen a Képviselő-testület és a hivatal
dolgozóinak munkája is benne van. Örvendetesnek tartja, hogy az adófizetési morál is
változott, javult.
Frick József:
Felkéri Jerkovits János könyvvizsgálót véleményének ismertetésére.
Jerkovits János:
Tisztelettel köszönti a testület tagjait. Tájékoztatja a testületet, hogy az Önkormányzat éves
beszámolóját megvizsgálta. A beszámoló a hatályos számviteli és költségvetési törvénynek
megfelelően lett összeállítva. Javasolja a testületnek a beszámoló elfogadását a következő
összegekkel: a mérleg főösszege 1.797.362 e Ft, saját tőke: 1.593.361 ezer Ft, pénzforgalmi
jelentésből a bevételek főösszege. 334.437 ezer Ft, kiadások összege: 333.292 ezer Ft.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (V. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2012.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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III.
Császártöltés Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés/
Frick József:
Elmondja, hogy korábban a költségvetési tervkoncepciót évente novemberben tárgyalta a
testület. Ismerteti, hogy a megváltozott törvényi előírás szerint ezt már most meg kell tenni.
Tájékoztatja a testületet, hogy a koncepció elkészítésre került, azt azonban, hogy 2014-ben mi
lesz, még előre nem lehet tudni. Kiemeli, hogy legfőbb szempont a szennyvíz-érdekeltségi
hozzájárulás behajtása, az adók befizetése, behajtása. Hangsúlyozza, hogy az adók
szükségesek az önkormányzat működéséhez, cél, hogy az önkormányzat talpon maradjon.
Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság hangsúlyozta, az ésszerű, takarékos gazdálkodást.
Ebben a koncepcióban véleménye szerint minden benne van, álláspontja szerint különösebb
tervet ilyenkor nem lehet készíteni. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a koncepció
elfogadását javasolja a testület felé.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
2014. évi költségvetési tervkoncepció
1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
véleményét is figyelembe véve – a polgármester által előterjesztett 2014. évi
tervkoncepciót az alábbiak szerint jóváhagyja:
- A 2014. évi költségvetés összeállítása során elsősorban a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az önkormányzati törvény
rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a
kiadások minimalizálása mellett.
- Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat alaposan felül kell vizsgálni
és a lehetőségekhez képest megszűntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem
fedez.
- Valamennyi szakfeladat, valamennyi intézmény vonatkozásában a dologi kiadások
tervezése legfeljebb a 2013. évi tervezett összegben történhet, úgy, hogy a kiadási
előirányzatok a lehető legszigorúbb takarékosság mellett, a törvényi minimum
szintjét figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást.
- A szabadon felhasználható dologi kiadások átlagos 10%-os csökkentésével
tartalékot kell képezni a bevételi oldalon jelentkező kockázatok kezelésére, ezen
céltartalék felosztásáról, átcsoportosításáról a polgármester javaslatára a
Képviselő-testület dönt, amelynek szabályait a költségvetési rendeletben kell
meghatározni.
- A 2014. évi tételes intézményi tervezésnél a költségvetési hiány miatt a megbízási
díjakat, további jogviszonyok díjazását, a túlóra és helyettesítés előirányzatát
limitálni kell, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata a 2013. évi eredeti
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-

előirányzathoz képest nem növelhető, külső személyi juttatásokat a lehető
legminimálisabb mértékre kell csökkenteni.
A nem pedagógus közalkalmazotti állomány indokoltságának, kihasználtságának
felülvizsgálata történjen meg.
Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések, különösen a
szennyvízcsatornázási-hozzájárulás elmaradás csökkentése és behajtása érdekében
szigorú végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatni.
A Polgármesteri Hivatal tegyen hatékony intézkedéseket az ingatlanok folyamatos
bérbeadására, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon
értékesítésére.
A költségvetési rendelet megalkotása előtt szükséges az önkormányzati helyi
bevételeket megalapozó rendeletek felülvizsgálata a lehetséges adómérték növelés;
mentességek, kedvezmények szigorítása érdekében.
Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek
realizálását.
Legfontosabb cél, hogy a 2014. évi költségvetési évet működési célú hitel felvétele
nélkül kell teljesíteni.

2. A 2014. évi költségvetést első olvasatra az 1) pontban foglaltaknak megfelelően kell
elkészíteni.
Határidő: 2014. évi első képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV.
Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről

Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési munkatervét
a 2011. novemberi ülésén fogadta el, melyben két belső ellenőrzési feladatot határozott meg.
Tájékoztatja a testületet, hogy a Vincent- Auditor Kft végezte a belső ellenőrzési munkákat,
illetve készítette el az előterjesztés mellékletét képező éves összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést. Elmondja, hogy a belső ellenőrzési jelentés a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
előírásai alapján készült, az abban meghatározott kötelező tartalmi elemekkel illetve
részletességgel. Ismerteti, hogy a belső ellenőrzési tervben jóváhagyott feladatok közül anyagi
lehetőségek hiányában egy vizsgálat valósult meg, mely az Áfa bevallások, nyilvántartások
ellenőrzésére terjedt ki.
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Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Az
érkeztetéssel 2011-ben gondok voltak, azóta ezek megoldódtak. Ismerteti, hogy a Pénzügyi
Bizottság a napirend elfogadását javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
A 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
javaslatát is figyelembe véve – a 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést
megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V.
Császártöltés Község Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve

Előadó: Hábermayer Viktória
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény írja elő az
önkormányzatok számára a vagyongazdálkodási terv elkészítésének kötelezettségét. Ismerteti,
hogy az önkormányzatnak közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. A
vagyongazdálkodási terv az előterjesztés mellékletét képezi, a középtávú terv 2013-2017-ig, a
hosszú távú terv 2013-tól 2022-ig szól. Elmondja, hogy a vagyongazdálkodási terv alapelvei
mind a közép, mind a hosszú távú tervnél ugyanazok. Ismerteti a terv alapvető célkitűzéseit az
alábbiak szerint: a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése; kiszámítható és
átlátható gazdálkodás; pénzügyi egyensúly biztosítása; a vagyon értékének megőrzése,
növelése; a vagyon piacorientált bérbeadásának biztosítása; vagyonelemek piaci értéken
történő értékesítése illetve a gazdaságosan nem hasznosítható ingatlanok értékesítése.
Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy az összeállításnál látszik, hogy a biztonságos működtetésre, gazdálkodásra
törekedtek. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a terv elfogadását javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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23/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltés Község Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
javaslatát is figyelembe véve – Császártöltés Község Önkormányzatának közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, és azt az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

VI.
Beszámoló a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
tevékenységéről
Előadó: Berger Andrásné családgondozó
/ Írásbeli előterjesztés/
Berger Andrásné:
Tisztelettel köszönti a jelen lévőket és a Kábel TV nézőit. Részletesen ismerteti a beszámoló
főbb pontjait. Elmondja, hogy a településen 1998. óta működik a gyermekjóléti szolgálat és
2005. óta biztosított a családsegítés. 2008. július 1-től társulás formájában látja el az
önkormányzat e két alapfeladatot. Ismerteti, hogy a gyermekjóléti munka akkor hatékony, ha
a jelzőrendszer jól működik és működtetve van. Tájékoztatást ad arról, hogy a 2012-es év
során 388 eset volt, folyamatos gondozásban 24 gyermek, 17 család állt, melyből új kliens 9
gyermek 7 családból. Alapellátott volt 16 gyermek, védelembe vett 1 gyermek, ideiglenes
hatállyal elhelyezett 3 gyermek, átmeneti nevelt 4 gyermek és tanácsadás keretében történő
ellátás 37 gyermeket érintett 2012. évben. A 2012-es év folyamán a szolgálat kereteiből
kikerült 9 gyermek, családlátogatások száma: 170. A gondozott családok a gyermekeket
veszélyeztető főbb problémák típusai: életviteli problémák, magatartászavar, családi
konfliktus, anyagi és gyereknevelési nehézségek. A családsegítő szolgálatnál 454 volt az éves
forgalom, a kliensek száma 170 fő. Családsegítőként információnyújtást, ügyintézést, segítő
beszélgetést, használt ruhák börzéjét szerveztek több alkalommal. Célja a jól működő
jelzőrendszer fenntartása, a prevenció. Köszöni a Polgármester Úr, a testület és a kollégák
segítségét, amivel hozzájárultak a munkája, feladata ellátásához. Kéri a testületet, hogy a
beszámolót elfogadni szíveskedjen.
Frick József:
Köszöni a beszámolót. Ismerteti, hogy a kormányzat hosszú távú célja, hogy ez a tevékenység
önkormányzati szinten maradjon. A védőnői szolgálat más terület, azt vélhetően ki fogják
emelni. Fontosnak tartja, hogy az óvoda, az iskola és az önkormányzat együttműködjön a
megelőzés céljából.
Ledniczky László:
Krisztivel sokat találkoztak a munkájuk folyamán. Álláspontja szerint jó a kapcsolat az iskola
és a családgondozó között, a megelőzésre kell nagy hangsúlyt fektetni. Megkérdezi, hogy
mire figyeljen egy pedagógus a családi tragédiák megelőzés érdekében?
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Berger Andrásné:
Tájékoztatja a testületet, hogy problémák esetén a gyerek tünethordozó lesz.
Magatartásproblémák, rendezetlenség, szétszórt, hiányos a felszerelés, megváltozik a gyerek
hangulata. Ezt időben észre kell venni, megbeszélni.
Ledniczky László:
Megkérdezi, hogy mit lehet tenni a pedagógusoknak, ha dohányzik a gyerek az iskolán kívül?
Berger Andrásné:
Hangsúlyozza, hogy ezért elsősorban a szülő felel fiatalkorú gyermekek esetében. Ismerteti,
hogy két konkrét esetet tud, melyek kapcsán két szülő jóváhagyta a gyerek dohányzását és
vállalta a következményeket. Elmondja, hogy a gyermekek az iskolában nem
dohányozhatnak, kéri, hogy az iskola legyen ebben partner. Iskolán kívül kivédeni nem lehet
a problémát, ha a szülő hozzájárul a gyermeke dohányzásához.
Frick József:
Szomorúnak tartja, hogy ehhez hozzájárul a szülő. Véleménye szerint itt elsősorban a
gondolkodásmóddal van a gond.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy egyre több azon esetek száma, amely a családgondozóval kapcsolatos. A
dohányzással kapcsolatosan ismerteti, hogy kiértesítették a szülőket, hogy ha hivatalos szerv
rajtakapja a gyereket, akkor az anyagi felelősség a szülőt terheli. A családgondozót problémacentrikusnak, segítőkésznek tartja, munkájához elismerését fejezi ki, köszöni a pozitív
hozzáállását.
Bergmann Jánosné:
Megdöbbentően magasnak találja a beszámolóban szereplő esetszámokat. Elmondja, hogy az
óvodában ez még nem jelentkezik ez a probléma, jól működik a jelzőrendszer. Szülői
értekezletre is szívesen várják a családgondozót, ha van olyan dolog, ami a megelőzés
szempontjából érdekes lehet, azt szívesen ismertethetné a szülőkkel. Elémondja, hogy
alapvető problémának látja, hogy amennyiben előfordul, hogy a gyerek viselkedése
problémajelző, akkor a szülő rögtön hárít. Gratulál a munkához, köszöni a beszámolót.
Berger Andrásné:
Köszöni a szülői értekezletre szóló meghívást, és elmondja, hogy élni fog a lehetőséggel.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
tevékenységéről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajós Környéki
Társult Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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VII.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának értékelése

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a gyermekvédelmi törvény írja elő, hogy a helyi
önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente május
31-ig átfogó értékelést kell készítenie, melyet a testületnek meg kell tárgyalnia. Ismerteti,
hogy az átfogó értékelés kötelező tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet
határozza meg, mely alapján készült a kiadott előterjesztés. Részletesen ismerteti az
értékelésben foglaltakat, így a demográfiai mutatókat, az önkormányzat által nyújtott
pénzbeli, természetbeni ellátásokat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a jegyzői
hatáskörben tett gyámhatósági intézkedéseket, az önkormányzat és a civil szervezetek közötti
együttműködés formáit.
Frick József:
Információi szerint az idén 7 gyermek fog születni a településen, mely adat véleménye szerint
elgondolkodtató minden téren. Mint munkáltató és mint polgármester nem tud sok mindent
tenni.
Stadlerné Csányi Éva:
A népszámlálás nemzetiségi adataira kíváncsi.
Berger Józsefné:
Ismerteti, hogy a 2011. évi népszámlálás adatai alapján Császártöltésen 1008-an vallották
magukat német nemzetiségűnek.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának értékelése
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról készített átfogó értékelést
megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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VIII.
Egyebek

A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2012. évi felhasználása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének a zárszámadással
egyidejűleg döntenie kell a Környezetvédelmi Alapba bekerült összegek előző évi
felhasználásáról. Ismerteti, hogy a Képviselő-testület 2012. évben több célt határozott meg,
melyek a következők: csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, karbantartása, tisztítása; támfal
helyreállítás; hulladékgazdálkodási terv aktualizálása; parkgondozás, parlagfű elleni
védekezés. Elmondja, hogy 2012. évben a Környezetvédelmi Alap bevétele 852.779,- Ft,
kiadása nem volt, tehát felhasználásra nem került sor. Ismerteti, hogy az alap 2011. és 2012.
évi pénzmaradványa összesen 1.057.370,- Ft volt, melyet az idei évben a Képviselő-testület
felhasználhat azokra a célokra, mely célokat a költségvetés elfogadásakor meghatározott.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésnek megfelelő elfogadásra javasolja a
napirendet.
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy néhány embert meglepetés ért. Érdekességként elmondja, hogy
volt olyan személy, aki ugyan rákötött a szennyvízcsatornára, de nem jelentette be az
önkormányzat illetve a szolgáltató felé, mert az akkori talajterhelési díj alacsonyabb volt, mint
a szennyvíz elvezetésének díja. A talajterhelési díj központi emelkedése miatt most ez a
személy 220e Ft talajterhelési díj fizetésére kötelezett.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2012. évi felhasználása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek a 9/2012. (II.23.) számú határozatában
megjelölt célokra nem kerültek felhasználásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Óvodai felvételi körzethatár megállapítása
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés/
Frick József :
Tájékoztatja a testületet, hogy a felvételi körzethatárt kell meghatározni óvoda esetében, mely
körzethatár jelen esetben megegyezik a település közigazgatási területével.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
27/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének meghatározása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében a
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatára megegyezik a település
közigazgatási területével.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Frick József polgármester 17.05 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 17.15 órakor
folytatta munkáját.
Óvodavezetői állás pályázati kiírása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a 2012. decemberi ülésén fogadta el a Császártöltési
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát és egyben megbízta Bergmann Jánosnét a pályázat
eredményes lebonyolításáig legfeljebb azonban 2013. augusztus 31-ig az intézményvezetői
feladatok ellátásával. Tájékoztatja a testületet, hogy a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján
az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül és 5 évre adható. Felhívja
a figyelmet, hogy pályázati felhívást kell megjelentetni a KIH internetes oldalán illetve az
Oktatási és Kulturális Közlönyben. Ismerteti, hogy az előterjesztés részét képező határozattervezet tartalmazza a pályázati felhívást, mely pályázati kiírás a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak alapján került elkészítésre.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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28/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Óvodavezetői állás pályázati kiírása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda vezetői állásának betöltésére az alábbi
feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.08.01tól 2018.07.31-ig szól

A munkavégzés helye:

Császártöltési Napköziotthonos Óvoda
6239 Császártöltés, Kossuth L. u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
működését, nevelési célkitűzéseinek megvalósítását, felelős az intézmény ésszerű és
takarékos gazdálkodásáért a költségvetési előirányzat betartásáért, gyakorolja az
intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat valamint képviseli az
intézményt.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. tv., valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- Nemzetiségi (német) óvodapedagógus végzettség és szakképzettség
- Pedagógus szakvizsga keretében szerezett intézményvezetői szakképzettség
- Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Magyar állampolgárság vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező bevándorló vagy letelepedett
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Legalább 5 éves óvodavezetői tapasztalat nemzetiségi óvodában
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek - MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai életrajz
- Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel
- Iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy
büntetlen előéletű, illetve nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- Az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszony,
munkaviszony igazolások
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-

-

Nyilatkozat a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához és
harmadik személy részére történő továbbításához történő hozzájárulásról
Nyilatkozat a pályázó személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő
tárgyalásához való hozzájárulásról
Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
Nyilatkozat a pályázóval szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség esetleges fennállásáról, illetve a fennálló
összeférhetetlenség megbízás esetén történő megszüntetéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hábermayer Viktória jegyző
nyújt, a 78/443-118-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton a pályázatnak a Császártöltés Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (6239 Császártöltés, Keceli u. 107). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 521/2013.,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. A pályázatokat elbíráló
szakértői bizottság írásbeli véleményének, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.
(X.8.) Korm. rendeletben felsorolt egyéb véleményezésre jogosultak véleményezési
határidejének lejárta után Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:

2013. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- Császártöltés Község Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája
2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázati eljárás előkészítésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésével.
3.) Császártöltés Község Képviselő-testülete a pályázatok szakmai véleményezése és a
pályázók meghallgatása céljából ideiglenes bizottságot alakít, mely bizottság tagjai
körébe Ledniczky László képviselőt valamint Koch Teréz és Gatterné Haszilló Gyöngyi
pedagógusokat megválasztja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Császártöltési Idősek Otthona alapító okiratának elfogadása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi februári ülésén döntött arról,
hogy az Idősek otthona működtetését 2013. július 1. napjával át kívánja venni a KTKT-tól és
2013. július 1. napjától az ápolást, gondozást nyújtó szociális ellátási feladatokhoz tartozó
idősek otthona ellátásával egy új költségvetési szerv alapításával, a Császártöltési Idősek
Otthona nevezetű intézmény által kíván gondoskodni. 2013. július 1. napjával a Császártöltési
Idősek Otthona működtetését az önkormányzat veszi át. Tájékoztatást ad arról, hogy az új
intézmény létrehozásának feltétele, hogy a KTKT Társulási Tanácsa döntsön a KTKT
Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona megszüntető okirata elfogadásáról, illetve a
képviselő-testület az alapító okirat elfogadásáról. Elmondja, hogy az intézmény az óvodához
hasonlóan önállóan működő költségvetési szervként fog működni, pénzügyi, gazdasági
feladatait a Polgármesteri Hivatal fogja ellátni. Ismerteti, hogy a KTKT Társulási Tanácsa
elkészítette már az intézmény megszüntető okiratának tervezetét, melyet az előzetes
információk szerint a május 2-ai ülésén fog a Társulási tanács elfogadni.
Ledniczky László:
Javasolja, hogy az előterjesztés részét képező határozat-tervezet 3. pontjához pontosítás
céljából legyen odaírva, hogy a 13 fő az a dolgozók létszámkeretére vonatkozik.
Hábermayer Viktória:
Kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés részét képező határozat- tervezet tartalmazza
azt is, hogy a pályázati eljárás eredményes lebonyolításáig, legfeljebb azonban 2013.
augusztus 31. napjáig az eddigi intézményvezetőt, Flaisz Emőkét bízza meg a testület az
intézményvezetői feladatok ellátásával.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
29/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Idősek Otthona alapító okiratának elfogadása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjától
az ápolást, gondozást nyújtó szociális ellátási feladathoz tartozó idősek otthona
feladatainak ellátásáról új költségvetési szerv alapításával, a „Császártöltési Idősek
Otthona” elnevezésű intézmény által gondoskodik.
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a jelenleg a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa által fenntartott Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és
Császártöltési Idősek Otthona császártöltési telephely-intézményi egység - 6239
Császártöltés, Kossuth L. u. 6. - által ellátott feladatok, valamint a telephelyintézményi egység személyi állománya 2013. július 1. napjával átkerüljön a
Császártöltési Idősek Otthona intézményhez.
3.) A Képviselő-testület a Császártöltési Idősek Otthona foglalkoztatotti létszámkeretét
2013. július 1. napjától 13 főben határozza meg.
4.) A Képviselő-testület a fentiekre tekintettel a Császártöltési Idősek Otthona alapító
(létesítő) okiratát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
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5.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjától a
pályázati eljárás eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb 2013. augusztus 31.
napjáig Flaisz Emőke 6237 Kecel, Mókus u. 57. szám alatti lakost, jelenlegi telephelyintézményi egység vezetőt megbízza a KTKT jogutódjaként létrehozott Császártöltési
Idősek Otthona vezetői feladatainak ellátásával.
6.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásról szóló
6/2012. (III.1.) NGM rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján az okiratot 8 napon belül
küldje meg a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságának törzskönyvi bejegyzés
céljából.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Képviselő-testület, jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Idősek otthona vezetői állás pályázati kiírása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet értelmében az idősek
otthona vezető is magasabb vezetőnek minősül, megbízatása 5 évre adható. Ismerteti, hogy
pályázati felhívást kell megjelentetni a KIH internetes oldalán illetve a Szociális Közlönyben.
Elmondja, hogy az előterjesztés részét képező határozat-tervezet tartalmazza a pályázati
felhívást, mely pályázati kiírás a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján került
elkészítésre.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
30/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Idősek otthona vezetői állás pályázati kiírása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
Császártöltési Idősek Otthona vezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére az alábbi
feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.07.01tól 2018.06.30-ig szól

A munkavégzés helye:

Császártöltési Idősek Otthona
6239 Császártöltés, Kossuth L. u. 6.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
működését, nevelési célkitűzéseinek megvalósítását, felelős az intézmény ésszerű és
takarékos gazdálkodásáért a költségvetési előirányzat betartásáért, gyakorolja az
intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat valamint képviseli az
intézményt.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. tv., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete 8.2. pontja szerinti
végzettség és szakirányú szakképzettség
- Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- Szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzése
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Magyar állampolgárság vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező bevándorló vagy letelepedett
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Legalább 1 éves szociális intézményben szerzett intézményvezetői tapasztalat
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek - MS Office (irodai alkalmazások)
- Német nyelvismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai életrajz
- Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel
- Iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy
büntetlen előéletű, illetve nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- Az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszony,
munkaviszony igazolások
- Nyilatkozat a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint
véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához és
harmadik személy részére történő továbbításához történő hozzájárulásról
- Nyilatkozat a pályázó személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő
tárgyalásához való hozzájárulásról
- Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
- Nyilatkozat a pályázóval szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés b) pontja
szerinti összeférhetetlenség esetleges fennállásáról, illetve a fennálló
összeférhetetlenség megbízás esetén történő megszüntetéséről
- Szociális szakvizsga hiánya esetén nyilatkozat a szakvizsga megbízást
követő 2 éven belül történő megszerzésének vállalásáról, vagy az 1/2000.
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(I.7.) SZCSM rendelet 6.§ (8) bekezdése alapján biztosított mentesség
igazolása
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hábermayer Viktória jegyző
nyújt, a 78/443-118-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton a pályázatnak a Császártöltés Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (6239 Császártöltés, Keceli u. 107). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 545/2013.,
valamint a beosztás megnevezését: Idősek Otthona vezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. A pályázókat a pályázat
előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A Képviselő-testület a
meghallgatást követő ülésen dönt a pályázat elbírálásáról.
A pályázat elbírálásának határideje:

2013. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Szociális Közlöny
- Császártöltés Község Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája
2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázati eljárás előkészítésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésével.
3.) Császártöltés Község Képviselő-testülete a pályázatok szakmai véleményezése és a
pályázók meghallgatása céljából ideiglenes bizottságot alakít, mely bizottság tagjai
körébe Frick József polgármestert, Berger Andrásné és Ledniczky László képviselőket
valamint a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagját megválasztja.
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalánál kezdeményezendő működési engedélyeztetési eljárásához szükség van a
szakmai program, az intézmény SZMSZ-e, és a házirend testület általi jóváhagyásához.
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Ismerteti, hogy a szakmai programot Flaisz Emőke készítette el, a szakmai program szakmai
változást nem tartalmaz, csupán az intézmény neve, illetve jogszabályi hivatkozások kerültek
benne pontosításra.
Frick József:
Elmondja, hogy többször konfliktushelyzet alakult már ki az otthonnal kapcsolatosan.
Vannak, akik nem értik meg, hogy az intézménynek gazdálkodnia kell. Hangsúlyozza, hogy
az otthonba akkor lehet bejutni, ha felszabadul hely. Kéri, hogy ne haragudjanak meg ezért, az
önkormányzatnak nem kötelező feladata az Idősek Otthona fenntartása. A lakosság
megértését kéri. Kiemeli, hogy a helyi lakosok az Idősek Otthonában előnyt élveznek.
Ledniczky László:
Gratulál a precízen kidolgozott szakmai programhoz. Megkérdezi, hogy milyen gyakorisággal
kell ezt megújítani.
Flaisz Emőke:
Tájékoztatást ad arról, hogy rendszeresen a törvényi változásoknak megfelelően felül kell
vizsgálni a szakmai programot.
Bergmann Jánosné:
Az idős emberekkel való foglalkozás véleménye szerint sokkal nehezebb feladat a
gyerekekkel való foglalkozásnál. Az otthont nagyon szépnek találja, de az idősekkel való napi
feladatok kapcsán minden elismerése az ott dolgozóké. Elmondja, hogy a szakmai program
szakmai részét nem tudja megítélni, azonban a programot nagyon empatikusnak találja,
minden sorából az idősek iránti szeretetet érzi.
Frick József:
Kiegészítésként elmondja, hogy mindhárom dokumentum, tehát a szakmai program, SZMSZ
és Házirend is 2013. július 1. napján lépnek hatályba a testület támogató döntése esetén.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
31/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának jóváhagyása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek
Otthona 2013. július 1. napjától hatályos módosított és egységes szerkezetbe foglalt
szakmai programját a jelen határozat mellékletét képező formában és tartalommal
jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltési Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
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Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy az előző napirendnél elmondottak alapján a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál kezdeményezendő működési
engedélyeztetési eljárásához szükség van az intézmény SZMSZ-ének testület általi
jóváhagyásához. Ismerteti, hogy az SZMSZ-t Flaisz Emőke készítette el, szakmai változást
nem tartalmaz, csupán az intézmény neve, illetve jogszabályi hivatkozások kerültek benne
pontosításra.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
32/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek
Otthona 2013. július 1. napjától hatályos módosított és egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező formában és
tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltési Idősek Otthona házirendjének jóváhagyása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy az előző napirendek kapcsán elmondottak alapján a BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál kezdeményezendő működési
engedélyeztetési eljárásához szükség van az intézmény házirendjének testület általi
jóváhagyásához. Ismerteti, hogy a házirendet Flaisz Emőke készítette el, szakmai változást
nem tartalmaz, csupán az intézmény neve, illetve jogszabályi hivatkozások kerültek benne
pontosításra.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
33/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Idősek Otthona házirendjének jóváhagyása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek
Otthona 2013. július 1. napjától hatályos módosított és egységes szerkezetbe foglalt
házirendjét a jelen határozat mellékletét képező formában és tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriumi tagjainak újjáválasztása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés részletesen ismerteti a Közalapítvány
közérdekű céljait és feladatait. Ismerteti, hogy a Képviselő-testület 1999. február 17. napjával
hozta létre a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítványt, melynek képviselő szerve a
kuratórium, mely 5 tagból áll. Elmondja, hogy a kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat
társadalmi munkában látják el. Ismerteti, hogy a testület 1999-ben választotta meg a
kuratórium elnökét és tagjait, majd egy összeférhetetlenség miatt 2003-ban újjáválasztotta
őket. Tájékoztatást ad arról, hogy Walterné Szabados Erzsébet töltötte be 2003-tól 10 éven
keresztül a kuratórium elnöki tisztjét, azonban ő lemondott, lemondása pedig indokolttá tette a
kuratórium elnökének és tagjainak újjáválasztását. Ismerteti, hogy az előterjesztés részét
képező határozta-tervezet a kuratórium új elnökének Berger Józsefnét, tagjainak Angeli
Andreát, Gatterné Viszmeg Anitát, Knipl Andreát, és Komáromi Tamásnét javasolja
megválasztani.
Bergmann Jánosné:
Jónak tartja a jelöléseket.
Frick József:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület támogató döntése esetén a Képviselő-testület az új tagok
megválasztásával a régi tagokat visszahívja, 10 éven keresztül kifejtett munkájukért
köszönetét fejezi ki. Elmondja, hogy Berger Józsefné elnök személyére Walterné Szabados
Erzsébet tett javaslatot, tekintve, hogy Bergerné tagként eddig is tevékenyen részt vett az
alapítvány munkájában.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
34/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriumi tagjainak újjáválasztása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltés
Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma elnökének lemondását tudomásul veszi és
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma
elnökének 2013. május 1. napjától Berger Józsefné 6239 Császártöltés, Kossuth L. u.
31. szám alatti lakost határozatlan időre megbízza.
3.) A Képviselő-testület Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma tagjainak
2013. május 1. napjától határozatlan időre az alábbi tagokat bízza meg:
a. Angeli Andrea 6239 Császártöltés, Lenin u. 3.
b. Gatterné Viszmeg Anita, 6239 Császártöltés, Úttörő u. 72.
c. Knipl Andrea 6239 Császártöltés, Kiscsala tanya 54.
d. Komáromi Tamásné 6239 Császártöltés, Bem u. 4.
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4.) Császártöltés

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltés
Fejlődéséért Közalapítvány 2003-ban választott tagjait visszahívja. A Képviselőtestület a korábbi elnöknek és tagoknak 10 éven keresztül kifejtett munkájukért
köszönetét fejezi ki.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány alapító okiratának e döntés következtében szükséges módosításához
szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Utcanevek megváltoztatása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés/
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy törvényi szabályozás írja elő a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmát. Ismerteti, hogy az önkormányzatnak a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve a Lenin, az Úttörő és a Zója utca
közterületi elnevezéseket kell megváltoztatnia. Elmondja, hogy a lakosság részéről több
javaslat érkezett az utcanevek megváltoztatására. Ismerteti, hogy a testületi döntés
előkészítése érdekében kikérték az érintett utcák lakosságának véleményét, az előzetesen
beérkezett javaslatok alapján konkrét elnevezési javaslattal és nyitott lehetőséggel kérdőíveket
juttattak el minden érintett ingatlanba, kikérve ezzel a lakosság véleményét. Tájékoztatja a
testületet, hogy a Lenin utca 34 ingatlanából 24 db nyilatkozat került visszajuttatásra, ebben
az esetben a legtöbb, 9 db javaslat az „Akácfa” elnevezésre tett javaslatot. Az Úttörő utca 72
ingatlanából 28 db nyilatkozat került visszajuttatásra, melyből 20 db nyilatkozat a
„Gőzmalom” elnevezésre tett javaslatot, a Zója utca 10 ingatlanából 2 nyilatkozat került
visszaküldésre, melyből egy értékelhetetlen volt, 1 db pedig a „Főkáptalan” elnevezésre
voksolt. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a lakcímkártya cseréje ingyenes, itt a hivatal teszi
meg a szükséges intézkedéseket. Elmondja, hogy az ingatlan-nyilvántartást végző hatóságot,
tehát a Földhivatalt szintén a Polgármesteri Hivatal keresi meg az átjegyzéseket illetően.
Felhívja a figyelmet, hogy új tulajdoni lapok kérése esetén illetéket kell fizetni és ez ügyben
személyesen kell eljárniuk az érintetteknek. Ismerteti, hogy a szolgáltatók irányába (GDF
Suez, EDF Démász, Kőrösvíz Kft, Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.) az
önkormányzat fog jelezni, az adatok átvezetése itt szintén ingyenes. Tájékoztatást ad arról,
hogy a gépjármű forgalmi engedélyek kapcsán a szükséges adatmódosítást az ügyfeleknek
személyesen kell intézniük az okmányirodában, miután a lakcímkártyájukat már kézhez
kapták, ez az eljárás szintén ingyenes. A cégek, gazdasági társaságok cégbírósági kivonatában
az adatváltozás átvezetése szintén ingyenes, azonban itt ügyvédi költségek merülnek fel,
melyek az ügyfelet terhelik. Felhívja a figyelmet, hogy a pénzintézetek, a telefonszolgáltató és
egyéb szolgáltatók, bankok, hatóságok felé a változások átvezetése érdekében az ügyfeleknek
szintén személyesen kell intézkedniük. Ismerteti, hogy a közterületek elnevezésében a
változások 2013. június 1. napján lépnek hatályba, továbbá tájékoztat arról, hogy minden
érintett részére május hónapban egy részletes tájékoztató kerül kiküldésre a szükséges
tennivalókkal kapcsolatosan.
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Ismerteti, hogy a határozat-tervezetben szereplő utcanevekre tett javaslatok során az került
elsődlegesen figyelembe vételre, hogy melyik utcanévre érkezett a legtöbb javaslat utcánként.
Tájékoztatja a testületet, hogy a határozat-tervezet a Lenin utcát „Akácfa” utca, az Úttörő
utcát „Gőzmalom” utca, a Zója utcát „Főkáptalan” utca elnevezésre javasolja módosítani
2013. június 1. napjától.
Frick József:
Megismétli, hogy az érintettek megkeresésre kerültek, ah akartak volna, valamennyien vissza
tudtak volna jelezni.
Ledniczky László:
Jó dolognak találja, hogy a lakosok dönthettek az elnevezésekről. Megkérdezi, hogy a
Tudományos Akadémia részéről nem merült-e fel a Bajcsy és a Terv elnevezés
módosításának szükségessége?
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy Bajcsy nem volt rendszerellenes, a Terv közterületi elnevezést
pedig a Magyar Tudományos Akadémia nem javasolta megváltoztatni.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
35/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Utcanevek megváltoztatása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglalt
rendelkezések figyelembe vételével 2013. június 1. napjától Császártöltés település
„Lenin”utca elnevezésű közterületének nevét „Akácfa” utca névre, „Úttörő” utca
elnevezésű közterületének nevét „Gőzmalom” utca névre, valamint a „Zója” utca
elnevezésű közterületének nevét „Főkáptalan” utca elnevezésre módosítja.
2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a névváltoztatásról értesítse az érintett
személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a közterület nevének megváltoztatását a
közterület nyilvántartásában vezesse át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási
adatainak átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 27.§ (5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosság tájékoztatása továbbá az
utcanév tábláinak cseréje érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. május 31.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pályázat benyújtása tanuszoda felújításával kapcsolatosan óvodai, iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés/
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Frick József:
Ismerteti, hogy lehetőség adódott arra, hogy 30, 20, vagy 10 millió Ft-ra pályázatot nyújtson
be az önkormányzat önerő biztosításával. Tájékoztatja a testületet, hogy az uszodát évek óta
nem lehet használni, most azonban lehetőség nyílik pályázat benyújtására. Elmondja, hogy
felmérések alapján a 20 millió Ft-os kategóriába tudna indulni az önkormányzat, az uszoda
teljes felújítása 45-50 millió Ft-ba kerülne, mert a teljes gépészetet ki kell cserélni, továbbá
külső szigetelésre, nyílászárók cseréjére van szükség. Javasolja, hogy az uszoda felújítási
munkálatait 2 ütemben valósítsa meg a testület, az I. ütemben e pályázat keretében kerüljön
sor a gépészet, belső építészet (melegítés, csövezés, uszoda belső felújítása) megvalósítására,
míg majdan egy másik pályázat keretében kerüljön sor a külső felújítási munkákra,
szigetelésre. Tájékoztatja a testületet, hogy az I. ütemben az önkormányzatnak 2.250,- ezer Ft
önrészt kellene biztosítania.
Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy van egy helyi uszoda, amit a helyi lakosok összefogásával építettek, azonban
ez az uszoda évek óta használhatatlan. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozattervezet elfogadását javasolja a testület felé.
Liska Antal:
Megkérdezi, hogy amennyiben a II. ütem munkálataira vonatkozó beadható pályázat
elcsúszik, úgy nem ázik-e majd be az épület? Mert ha igen, akkor véleménye szerint
ugyanoda fog eljutni az épület, ahol most is van, le fog romlani az állapota. Véleménye
szerint ettől függetlenül is ki kell használni ezt a lehetőséget.
Frick József:
Ismerteti, hogy a testnevelésórák számát felemelték, szükség lenne az uszodára, mert ezzel az
uszoda kihasználtsága is megnövekedne. Elmondja, hogy a medence alja meg van repedve.
Véleménye szerint nem szabad veszni hagyni, ha az állam támogatja, meg kell menteni az
uszodát, akár több menetben is.
Stadlerné Csányi Éva:
Örömteli dolognak véli a felújítást. Ismerteti, hogy az új köznevelési törvény kötelezővé tette
az úszásoktatást. Álláspontja szerint nagy lenne a kereslet, a kihasználtsága miatt úgy
gondolja, hogy a környező településekről is jönnének.
Frick József:
Szomorúnak véli, hogy van egy uszodája a településnek és Kiskőrösre kell a gyerekeket
úszásoktatásra hordani. Álláspontja szerint az uszoda felújításával az úszásoktatásnak is nagy
jövője lenne a településen.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
36/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása tanuszoda felújításával kapcsolatosan óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2013. (III.29.) BM
rendeletben foglaltak szerint óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról határozott a helyi
tanuszoda felújításával kapcsolatosan.
2.) A Képviselő-testület költségvetésében 2.250.000,- Ft önerő fedezetét biztosítja.
3.) A Képviselő-testülete az 1. pontban körülírt pályázattal kapcsolatos teendőkkel és a
támogatási szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
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Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Schettrer Norbert kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy pár évvel ezelőtt adtak be a Zója utcai lakosok egy kezdeményezést, melyben
kérték az utca egyirányúsítását. Elmondja, hogy 11 ingatlan van az érintett utcában, most 6
aláírás összegyűjtésével Schettrer Norbert kezdeményezte az utca egyirányúsításának
megszüntetését. Tájékoztatja a testületet, hogy télen voltak az egyirányúsítással problémák,
mert csak a forgalommal szemben lehetett megközelíteni az utcát. Ismerteti, hogy különösebb
problémát ez nem jelent az önkormányzat számára, csupán ki kell szedni a táblát.
Ledniczky László:
Bízik benne, hogy a lakók többi része is beleegyezik.
Frick József:
Elmondja, hogy a kérelmező a lakosság nagyobb részének írásbeli hozzájárulását csatolta.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
37/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Schettrer Norbert kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schettrer Norbert 6239
Császártöltés, Úttörő u. 54. szám alatti lakos kezdeményezésére 2013. június 1.
napjától a Zója utca forgalomkorlátozását feloldja, egyirányúsítását megszünteti.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Frick Krisztián kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Elmondja, hogy a Bajai utca felső részében két család folyamatosan vitában van. Ismerteti,
hogy a hivatalból már voltak a helyszínen, de eredményre a két féllel nem jutottak. A kérelem
két lakóingatlan közötti önkormányzati útra vonatkozik, annak a vízelvezetésével kapcsolatos.
Ismerteti, hogy 13 fő írta alá a kérelmet, melyből csupán 4-en laknak a környéken. Elmondja,
hogy a probléma lényege, hogy a két szomszéd nem tud egymással dűlőre jutni, az egyik
feltölti az út szélét, a másik kitakarja. Nem tud megoldást erre a helyzetre, lehetségesnek
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tartja, hogy bírósági úton kell majd eldönteni, hogy melyik félnek van igaza. Álláspontja
szerint egyáltalán nincs elhanyagolva az az útszakasz, ettől sokkal rosszabb bekötőutak is
vannak a településen. Tájékoztatja a testületet, hogy az út aszfaltozása 4 millió lenne.
Álláspontja szerint ezt a dolgot a két család fújta fel, véleménye szerint itt szokásjogi
problémák vannak.
Liska Antal:
Javasolja, hogy zúzott követ lehetne odatenni, bár azt, hogy meddig bírja nem lehet tudni.
Kezdeményezi, hogy amennyiben az önkormányzat az úttal kapcsolatosan bármilyen
munkálatokba kezd, akkor a kérelmezők is járuljanak hozzá a költségekhez.
Frick József:
Elmondja, hogy Császártöltésen többen szívükön viselik az utat. A zsidó temető felé a
rázóköveket csákánnyal szedték ki és vitték el.
Kakuszi József ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy a kérelmező a Kis-sori pincesoron több pince tulajdonosa.
Nevezett épített egy támfalat, azonban építési szabálytalanságot követett el és e
szabálytalanság miatt az építési hatóság felmérette az egész területet, ugyanakkor
megállapította, hogy az önkormányzat területéből 76 m2-t beépíttet jogtalanul. Elmondja,
hogy az eljárást nem az önkormányzat kezdeményezte, kérelmező már más alkalmakkor is
követett el szabálytalanságot. Javasolja a 76 m2 nagyságú terület értékesítését.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja házhelyértéken 1.000,- Ft/m2 áron értékesíteni
a területet 76.000,-Ft-ért csak a támfalra vonatkozóan.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 6
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
38/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Kakuszi József ingatlanvásárlási kérelme
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Kakuszi József 6200 Kiskőrös, Rét u. 49. szám alatti
lakos kérelmére a császártöltési 2305 hrsz-ú, 5907 m2 nagyságú legelő művelési ágú
ingatlanból 76 m2 nagyságú terület értékesítését határozza el a Kőrösi Földmérő Iroda –
6200 Kiskőrös, Bajcsy-Zs. u. 37. – által készített 8-28/2013. számú változási vázrajza
szerint.
2.) A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1000,-Ft/m2 árban határozza meg.
3.) A Képviselő-testület az ingatlan vevőjéül – Kakuszi József 6200 Kiskőrös Rét utca 49.
szám alatti lakost jelöli ki.
4.) Az ingatlan adás-vétellel, valamint a terület megosztásával kapcsolatosan felmerülő
valamennyi költség a vevőt terheli.
5.) A Képviselő-testület az ingatlan értékére tekintettel megállapítja, hogy a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) és (4) bekezdése alapján az 1.
pontban meghatározott önkormányzati tulajdont képező ingatlan értékesítése esetén a
Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog nem illeti meg.
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6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy a meghívó szerinti következő két napirendi pont esetében érintett, kéri, hogy
ezen napirendeket a napirendi pontok végére tegye a testület.
Kamilla Patika bérleti szerződésének módosítása
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy a gyógyszertár bérlője szerződésmódosítást kezdeményezett,
mert a bérlő személye jogutódlással megváltozott Kamilla Patika Gyógyszer-kereskedelmi
Egyéni Céggé. Ismerteti, hogy még az idei évben újabb névváltoztatás várható ebben az
ügyben. Álláspontja szerint a kérelemnek nincsen akadálya.
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
39/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Kamilla Patika bérleti szerződésének módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Angeliné dr. Walter Mária
Gyöngyvér bérlő kérelmére a Kamilla Patikára vonatkozó bérleti szerződést a bérlő
vállalkozási formájának módosulása miatt 2013. május 1. napjától módosítja.
2.) A Képviselő-testület a Kamilla Patika bérlőjeként 2013. május 1. napjától a Töltési
Kamilla Patika Gyógyszerkereskedelmi Egyéni Céget jelöli ki.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának
elkészíttetésére valamint a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Könyvvizsgáló megbízása
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés/
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatnak továbbra is alkalmaznia kell egy
könyvvizsgálót, illetve a könyvvizsgáló szerződését meg kell hosszabbítani. Elmondja, hogy
Jerkovits János könyvvizsgáló évek óta korrekt munkát végez az önkormányzatnál, korrekt a
díjazása is, javasolja a megbízási szerződés-tervezet szerinti további megbízását. Kéri a
testületet, hogy hatalmazzák fel a megbízási szerződés aláírására, hogy a folytonosság
megmaradjon.
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Vörös Györgyné:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a megbízási szerződés megkötését.
Jerkovits János:
Köszöni a testület bizalmát, ígéri, hogy szakmailag és emberileg is támogatni fogja az
önkormányzat gazdasági munkáját.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 6
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
40/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Könyvvizsgáló megbízása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-2017
gazdasági évekre vonatkozóan 2013. április 30. napjától 2018. április 30. napjáig
terjedő időtartamra az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására a
Jerkó és Társa Könyvvizsgáló Kft-t – 6500 Baja, Petőfi S. u. 11. – bízza meg.
2.) A Képviselő-testület a könyvvizsgálói díjat 2013. évre vonatkozóan havi 40.000,Ft + ÁFA összegben határozza meg.
3.) Képviselő-testület a megbízási szerződést jelen határozat mellékletét képező
formában és tartalommal jóváhagyja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
A megbízási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Halasvíz Kft, Kőrösvíz Kft és Kalocsavíz Kft egybeolvadása
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés/
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon összevonják a vízszolgáltató társaságokat, egy
társaságnak 150.000 embert kell ellátnia, magában foglalnia. Ismerteti, hogy Bács-Kiskun
megye déli részén a Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz Kft, Halasvíz Kft és Bajavíz kft. tartott
megbeszélést, annak reményében, hogy együtt létrehoznak egy nagy társulást, azonban az
egyeztetések során a Bajavíz Kft. kivált. Elmondja, hogy most 163.000 fős létszámot
magában foglalóan összeolvad a jelzett három társaság, mely Kiskunsági Víziközmű
Szolgáltató Kft. néven fog működni 2013. december 31. napjáig, ezt követően valószínűleg
Zrt-vé válik. Ismerteti, hogy a társaság székhelye Kiskőrösön lesz. Kéri, hogy a testület
hatalmazza fel arra, hogy aláírhassa az összeolvadással kapcsolatos dokumentumot, illetve
hogy a Kőrösvíz Kft. taggyűlésén részt vegyen, és tulajdonosi képviseletet ellássa.
Hangsúlyozza, hogy ezt meg kell tenni, mert önállóan nem tudna a település egy vízművet
fenntartani, működtetni.
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Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a képviseletet Frick József polgármester
lássa el, illetve támogatja a három Kft. egybeolvadását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 6
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
41/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
Halasvíz Kft, Kőrösvíz Kft és Kalocsavíz Kft egybeolvadása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akképpen dönt, hogy
mint a Kőrösvíz Kft. 2.000.000 névértékű üzletrészének tulajdonosa támogatja
Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hősök
u. 38.), Kőrösvíz Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) társaságok
összeolvadással megvalósuló egyesülését, ennek érdekében a Kőrösvíz Kft.
ügyvezetése által összehívott érintett társaságok egyesüléséről döntő taggyűlésen
szavazati jogát akképpen gyakorolja, hogy megszavazza az érintett társaságok
összeolvadással megvalósított egyesülését. A Képviselő-testület felhatalmazza Frick
József polgármestert, hogy a Kőrösvíz Kft. taggyűlésén részt vegyen, és tulajdonosi
képviselet ellátása során akképpen szavazzon, hogy az előterjesztésnek megfelelően
megszavazza a Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., Kőrösvíz Kft. összeolvadással
megvalósuló egyesülését.
2.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akképpen dönt, hogy a
Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hősök
u. 38.), Kőrösvíz Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) összeolvadással
megvalósuló egyesülésével létrejövő gazdasági társaság lássa el – mint jogutód
gazdasági társaság - az önkormányzat területén az egészség ivóvíz ellátást biztosító
közszolgáltatói feladatok ellátását, valamint a közműves ivóvíz ellátást szolgáló
víztermelő, vízkezelő, tároló, elosztó létesítmények és berendezések üzemeltetését, a
szennyvíz hálózat üzemeltetését, az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási és
vagyonkezelési/bérleti szerződés alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza Frick
József polgármestert, hogy az összeolvadással megvalósuló egyesülést követően
létrejövő gazdasági társasággal a víziközmű szolgáltatásra és vagyonkezelésre
vonatkozó szerződést aláírja.
Határidő: május 31.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
ifj. Frick József kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy a fia a kérelmező, aki gazdálkodási formát váltott, ezért van szüksége rétlegelő bérlésre. Kéri a testületet, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásból zárja ki őt.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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42/2013. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Frick József polgármester személyes érintettsége
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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
Frick József polgármester átadja az ülés vezetésének jogát Bergmann Jánosné
alpolgármesternek.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, a bérbeadásnak nem látja
akadályát, azt támogatja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
43/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat
ifj. Frick József kérelme
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
javaslatát figyelembe véve – ifj. Frick József 6239 Császártöltés, Bajai u. 1. I/1. szám
alatti lakos részére - kérelmére – az önkormányzati tulajdont képező 3453/4 hrsz-ú
1.0516 ha nagyságú, legelő művelési ágú ingatlant; a 3451/33 hrsz-ú, 2.0585 ha nagyságú
kivett gazdasági épület, udvar, legelő, kivett út művelési ágú ingatlant valamint a 3453/1
hrsz-ú, szőlő művelési ágú 5780 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati tulajdon képező
4847/5780 tulajdoni hányadát haszonbérbe adja.
2.) Jelen határozat 1.) pontjában meghatározott ingatlanok esetében a haszonbérleti
jogviszony határozott időre, 2013. május 1. napjától 2020. április 30. napjáig szól.
3.) A haszonbérleti díj összegét a 114/2011. (XII.14.), valamint a 99/2012. (XII.19.) számú
képviselő-testületi határozatokban foglaltak alapján kell megállapítani.
4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a haszonbérleti szerződés elkészítésével,
valamint felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Polgármester jutalmazása
Előadó: Bergmann Jánosné alpolgármester
Frick József polgármester kéri a testületet, hogy személyes érintettsége miatt– mivel a
napirend személyesen érinti- a szavazásból zárja ki őt, majd elhagyja a termet.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:
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44/2013. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Frick József polgármester személyes érintettsége
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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
Bergmann Jánosné:
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
zárszámadás tárgyalásával egyidejűleg napirendre kell tűznie a testületnek a polgármester
jutalmazását.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Elmondja, hogy az éves
beszámoló elfogadásánál szembesülhettek azzal, hogy jó évet zárt az önkormányzat, a 70
milliós adósságkonszolidáció illetve az 50 milliós zarándokpályázat nagy sikernek számít.
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 havi bruttó bért javasol megállapítani a
polgármester úrnak.
Bergmann Jánosné:
Kiemeli, hogy az adósságkonszolidáció valóban nagy huszárvágás volt. Elmondja, hogy
Gatter Istvánnak is szerepe volt ennek megvalósításban, de neki a munkáltatója jogosult ezt
honorálni. Véleménye szerint méltányos a 3 havi bruttó bérrel megegyező javaslat.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 5
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2013. (IV.30.) 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 három havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg bruttó 1.275.600,Ft, azaz egymillió-kettőszázhetvenötezer – hatszáz forint összegben.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, kifizetésre: 2013. május 10.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Bergmann Jánosné alpolgármester asszony egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában a nyílt
ülés napirendjeit, egyben az egész ülést 18, 25 órakor lezárta.
k.m.f.
Frick József
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

