
Ügyiratszám: 34-3/2014. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült :Császártöltés község Képviselő-testületének 2014. április 24-én 8,00 órai kezdettel  
               megtartott nyilvános rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 

 
Jelen vannak :Frick József polgármester, Bergmann Jánosné alpolgármester, Berger 
                           Andrásné, Vörös Györgyné, Hegyi Zoltán,  Stadlerné Csányi Éva képviselők. 
             

  (6) 
 
Igazoltan távol maradt: Ledniczky László képviselő, Liska Antal alpolgármester 
             
Hábermayer Viktória jegyző 

Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület 
határozatképes. Elmondja, hogy a meghívó minden érdekelt részére kiküldésre került. A 
napirendet javasolja a Gemenc Tánc Sport Egyesület kérelmével kiegészíteni. 
A Képviselő-testület a napirendet a kiegészítéssel együtt egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1.) Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezésének 

véleményezése 
Előadó: Frick József polgármester 

2.) A Gemenc TáncSport Egyesület kérelme 
      Előadó: Frick József polgármester 
 

 
 

I. 
 

Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola, Szakiskola és Kollégium 
átszervezésének véleményezése 

 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés/  
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Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy átszervezések folyamán többek között a császártöltési és bócsai 
iskola a jelenlegi rendszerből a nagy távolság miatt kilóg, emiatt a helyi iskolát a szervezési és 
szakmai feladatok hatékonyabb megvalósítása érdekében a fenntartó egy szervezetileg 
különálló oktatási intézménnyé szeretné alakítani. Elmondja, hogy ez nem okoz igazán 
változásokat, csupán annyit, hogy az iskolában lehetőség lesz igazgató-helyettes 
megválasztására is. Ismerteti, hogy az oktatás szempontjából változás nem lesz, az iskola 
továbbra is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában marad, illetve a 
szakmai irányítást változatlanul a tankerület vezetője végzi. 
 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Ismerteti, hogy tulajdonképpen az egész KT (kiskőrösi térségi iskola) megszűnéséről van szó. 
Elmondja, hogy amikor létrejött a KTKT (Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás), akkor 15 
település iskolája tartozott bele , az iskolának Kiskőrös volt a központja. Álláspontja szerint 
az akkori vezető, ahogy csinálta , úgy volt értelme az együttműködésnek, nem beszélve arról, 
hogy akkor még az átlaglétszámok számítottak. Tájékoztatja a testületet, hogy amióta a KLIK 
van és a KTKT-ból KT lett, illetve az iskolákból jó néhány egyházi fenntartásba ment, 
továbbá több mint egy éve nincs főigazgató, egyre kevésbé van értelme ennek az egésznek, 
sőt sokszor a szakmai munka és pályázatok vonatkozásában gátja is van. A munkaközösségek 
nem működnek, a pénzt a központban kapják, itt nem. Ismerteti, hogy a KT átszervezésével a 
császártöltési iskola, bócsai iskola, a Wattay iskola a szakképzéssel együtt, a Bem iskola 
továbbá a csengődi iskola és fülöpszállási iskola is önállóvá válna, ez utóbbi kettő 
tagintézménnyel. Azon érdemes lenne elgondolkodni véleménye szerint, hogy nevet lehetne 
adni a iskolának. 
 
Frick József:  
Véleménye szerint ez legyen az új testület dolga. 
 
Bergmann Jánosné: 
Megkérdezi, hogy a vezetés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál marad-e? 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Elmondja, hogy a fenntartás természetesen marad. 
 
Hegyi Zoltán:  
Megkérdezi, hogy a finanszírozás több lesz-e? 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Véleménye szerint több lesz, mert önálló iskolává válik. 
 
Frick József: 
Hangsúlyozza, hogy a működtetést ez nem érinti. Álláspontja szerint azt, hogy a KLIK-el mi 
fog történni nem lehet tudni, új kormány, új bizottságok lesznek. 
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy az előterjesztés szerint a tanárok utaztatása, átjárása változatlanul megoldott 
marad. Megkérdezi ennek kapcsán, hogy vannak olyan pedagógusok, akik Császártöltésre 
járnak át órát adni? 
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Stadlerné Csányi Éva:  
Elmondja, hogy az ének és rajz tanár Kecelről, a földrajz tanár Soltvadkertről,, a református 
hitoktató Hajósról, a katolikus hitoktató Bátyáról jár át az iskolába. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan – 6 igen szavazattal-  meghozza az alábbi határozatát: 
 
29/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezésének 
véleményezése 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskőrös Térségi 

Általános Iskola, Középiskola és Kollégium átszervezését egyhangúan támogatja. 
 

Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
II. 

 
A Gemenc TáncSoport Egyesület kérelme 

 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy Orbán Ferencné tánctanár évek óta táncot oktat a településen a 8. 
osztályosoknak, és most kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Elmondja, hogy kérelmező 
és férje bajaiak, a szekszárdi művészeti iskolában dolgoznak és klasszikus táncot szeretnének 
a településen tanítani. Ennek érdekében egy táncszakot szeretnének a településen létrehozni. 
Megkérdezi az igazgató asszonyt, hogy lenne-e rá kereslet. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a tankerület vezetője nem támogatja ezen művészetoktatást, 
mert a tankerülethez tartozik egy alapfokú művészetoktatási intézmény, igaz itt nincs 
táncoktatás. A gyerekeket úgy kell irányítani, hogy legyen kereslet. 
 
Frick József:  
Személy szerint támogatná, hogy legyen klasszikus tánctanítás a településen. Véleménye 
szerint csak helyiséget kellene biztosítani az önkormányzatnak, más egyéb kiadással ez nem 
jár. Ismerteti, hogy a gyerekeknek fizetni kell, azonban nem jelentős összeget. Legalább 5 
éves szerződés megkötését javasolja a testületnek. Elmondja, hogy középiskolás gyermekek is 
részt vehetnek a táncoktatásban, azonban elsősorban az általános iskolás gyermekekre 
vonatkozna. 
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Hegyi Zoltán: 
Álláspontja szerint az önkormányzatnak fel kellene vállalnia ezt a dolgot, már csak azért is, 
mert plusz költséget nem jelent. 
 
 
A Képviselő-testület egyhangúan – 6 igen szavazattal-  meghozza az alábbi határozatát: 
 
30/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi határozat 
Együttműködési megállapodás művészeti oktatás céljából társastánc tanszakon 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja társastánc oktatás 

vonatkozásában a 2014/2015-ös tanévvel kezdődően a Gemenc TáncSoport Egyesülettel – 
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6./A/2. III/32. – mint a Gemenc Alapfokú 
Művészeti Iskola alapítójával és fenntartójával kapcsolatos együttműködést a település 
vonatkozásában. 

2.) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott együttműködés keretében 2014. 
szeptember 1. napjától határozatlan időre, de legalább 5 tanítási évre telephelyet biztosít a 
Gemenc Alapfokú Művészeti iskola részére. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
valamint a helyiségbérleti szerződés elkészíttetésére és aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel híján Frick József  polgármester megköszöni a részvételt, a 
rendkívüli ülést 8,20 órakor bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
  Frick József     Hábermayer Viktória 
  polgármester               jegyző 
 


