Ügyiratszám: 30-11/2015.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült : Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. június 24-én 16.00 órai
kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
Jelen

vannak

:

Takácsné
Stalter
Judit
polgármester,
Lovasi
Gábor
alpolgármester, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler
Kálmán, Hegyi Zoltán, Andocsné Lei Mónika képviselők,
(7)

Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető
Petz Erzsébet CSNNÖ elnök
Kothencz Zoltán r.szds. osztályvezető
Hangya Ákos r.szds. őrsparancsnok

Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet és javasolja a napirendi pontokat
kiegészíteni a Magyar Vöröskereszt kérelmével. Hegyi Zoltán képviselő jelzi, hogy az
Egyebek napirendi pont keretében kíván pár szót szólni.
A Képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.
(VI.29.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.
(VI.29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
4.) Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Csizovszki László rendőrkapitány

5.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
6.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2014. évi működéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
7.) Egyebek:
- Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
- Pályázat benyújtása óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, felújítására
- Erd-Gasztro Kft. kérelme
- Karbantartási feladatok átszervezése
- Közterület elnevezésének kezdeményezése
- Fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
- Forgalomlassító járdaszigetek kialakításának kezdeményezése
- Gemenc Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének kérelme
- Magyar Vöröskereszt kérelme

Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy az elmúlt hónap izgalmas volt, sok rendezvény (CSNNÖ által szervezett
májusfa állítás és kitáncolás, Angeli családok találkozója) került megrendezésre, ami jó,
hiszen fontos, hogy ország-világ tudjon falunkról. Elmondja, hogy az újjáalakult
fúvószenekar is bemutatkozott május 1-én, ők adták a zenés ébresztőt. Tájékoztatást ad arról,
hogy június 20-án került megrendezésre a múzeumok éjszakája, kiállítással, filmvetítéssel,
lángos sütő-borozgatós este keretében. Véleménye szerint a Csala napok is jól sikerültek,
reméli, hogy népszerű lesz, s egyre többen látogatják majd a jövőben. Előadja, hogy június
21-én a Lakner-Borászat ismét megrendezte a Napforduló-fesztivált, ahol több mint 1.000
feletti volt a résztvevők száma, álláspontja szerint ez a rendezvény is településünk jó hírét
viszi tovább. Ismerteti továbbá, hogy ünnepi keretek között sor került a pedagógusok
köszöntésére, ahová az aktív-nyugdíjas pedagógusok. óvónők, dajkák kaptak meghívást. Az
ünnepi szentmisén az atya az áldozatos munkájukat köszönte meg, ezután a köszöntőre,
valamint a vacsorára a Teleház udvarán került sor. Elmondja, hogy a Kissori
pincetulajdonosokkal is találkozott, mely összejövetelre sokan elmentek, jókat beszélgettek,
reméli, hogy a jövőben is folytatódik ez a kapcsolat a lakókkal, melyről majd az ott lakók
értesítést kapnak, ezeken az összejöveteleken építő kritikákra számít.
Ismerteti, hogy fenntartóváltás lesz, a Német Nemzetiségi Önkormányzat lesz az iskola és az
óvoda fenntartója 2015. szeptember 1. napjától, mindezzel nagyobb anyagi támogatás,
minőségi oktatás lesz. Reméli, hogy ez megtartó erő lesz a falu számára, valamint jó
útravalóval indulnak el a gyerekek.

I.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a beszámoló írásban kiosztásra került az ülést megelőzően
az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a legutóbbi rendes ülését 2015. április 29. napján tartotta, valamint kettő
rendkívüli ülés megtartására is sor került, 2015. május 28-án és június 17-én.
A Képviselő-testület a 2015. április 29-ei nyilvános képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 33/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta,
- a 34/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Császártöltés
Község Önkormányzata 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programját fogadta el,
- az 35/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a 2014. évi
összegfoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta,
- a 36/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület elfogadta a Hajós
Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységének
beszámolóját,
- a 37/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta
és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta,
- a 38/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület döntött a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2014. évi felhasználásáról,
- a 39/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület jóváhagyta a
Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának módosítását,
- a 40/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Idősek Otthona házirendjének módosításáról határozott,
- a 41/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület elfogadta a
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítását,
- a 42/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a muzeális intézmények
támogatására (Kubinyi Ágoston program) vonatkozó igény benyújtásáról határozott,
- a 43/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a
Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Császártöltési Csoportja
részére 20.000 Ft támogatást állapított meg, melynek kifizetési határideje 2015. június
30.,
- a 44/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az Őrangyal
Európai Alapítvány 120.000 Ft összegű támogatásáról döntött, melynek kifizetési
határideje 2015. június 30.
A Képviselő-testület a 2015. április 29-ei zárt ülésén az alábbi határozatot hozta:

-

a 45/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Frickné Ádám
Adrienn és Frick József lakosok részére 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásról
döntött, melynek kifizetési határideje 2015. december 31.

A Képviselő-testület a 2015. május 28-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 46/2015. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület a
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattal az iskola vonatkozásából kötendő
vagyonkezelési szerződést jóváhagyta,
- a 47/2015. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Császártöltés
Község Önkormányzata és a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat között
az óvoda fenntartásának átadása vonatkozásában kötendő köznevelési, valamint
vagyonkezelési szerződést jóváhagyta.
A Képviselő-testület a 2015. június 17-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 48/2015. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Napköziotthonos Óvoda elnevezésű köznevelési intézmény megszüntető okiratának
2015. augusztus 31. napi hatállyal történő jóváhagyásáról döntött,
- a 49/2015. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Miskolczi Ferenc
kérelme tárgyában született 112/2014. (XII.17.) valamint 23/2015. (II.11.) számú Kt.
határozatok visszavonásáról határozott,
- az 50/2015. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozatban Ámann József kérelme
tárgyában született döntés.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan – 7 igen szavazattal - elfogadja.
51/2015. (VI.24.) 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
II.
Rendeletalkotás
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Gatter István Költségvetési Irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Gatter István:
Ismerteti, hogy a mostani előterjesztéssel a költségvetés fő összege 393.280 e Ft-ról 402.758
Ft-ra emelkedik, az előirányzat növekménye 9.478 e Ft, az előirányzat változása 2,4 %.
Elmondja, hogy a bevételeknél az előző évi költségvetési maradvány 11.701 e Ft, a rövid
lejáratú hitelek felvétele – 2.223 e Ft. Előadja továbbá, hogy a kiadásoknál a dologi kiadások
+ 540 e Ft, a beruházások + 9.316 e Ft, a felújítások +1.845 e Ft, a rövid lejáratú hitelek

visszafizetése – 2.223 e Ft. Ismerteti, hogy a beruházások, felújítások a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás terhére beszerezni kívánt eszközök önerejének fedezetét
szolgálják, a rövid lejáratú hitelek visszafizetésének az összege a tényleges hitelfelvétel
összege visszafizetésének mértékében került megállapításra. Kéri a testületet, hogy fogadja el
az előterjesztést.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztésben leírtakat, elfogadásra
javasolja, örülnének, ha a könyvtár felújítása csak ennyibe kerülne.
Dr. Rígler Kálmán:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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
10/2015. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2015. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet 2015. március 5-én
lépett hatályba, mely minden állampolgár, gazdasági szervezet, önkormányzat, állami vállalat
és civil szereplő számára jelentős változást hozott. Elmondja, hogy a lakosság számára
legjelentősebb változás, hogy a keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, de az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat szerint más jogszabály, pld. önkormányzati rendelet adhat erre
kivételt. Előadja továbbá, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak
tervezetét az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek meg kell küldeni véleményezés
céljából. Tájékoztatást ad arról, hogy a kiadott, előterjesztés részét képező rendelet-tervezetet
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
véleményezte, javaslatai a tervezetbe beépítésre kerültek.
Ismerteti, hogy a rendelet-tervezet meghatározza az avar és kerti hulladék égetésének
részletes szabályait, a komposztálás preferálása mellett az avar és kerti hulladék égetésére
engedélyezett időszak szabályait, illetve a biztonságos égetés tárgyi, személyi feltételeinek
követelményét. Ismerteti, hogy a rendelet-tervezet a testület támogató döntése esetén 2015.
július 1-én lépne hatályba.

Hegyi Zoltán:
Kérdezi, hogy külterületen kinél kell bejelenteni az égetést.
Hábermayer Viktória:
Válaszában elmondja, hogy Kiskunhalason a tűzvédelmi hatóságnál. Ismerteti, hogy van erre
vonatkozóan egy formanyomtatvány, valamint 3.000 Ft illetékbélyeg is kell hozzá.
Dr. Rígler Kálmán:
Észrevételt tesz arra vonatkozóan, hogy a nedves levél meggyújtása nagy füsttel jár, ami
ruhaszárításnál és sportolásnál nagy bosszúságot okoz. Kéri a lakosságot, hogy csak akkor
gyújtsák meg, ha nagyon muszáj. Álláspontja szerint lehet erre más megoldást is találni pld.
komposztálni, vagy lomtalanításkor elszállítani.
Takácsné Stalter Judit:
Kéri a lakosságot, hogy körültekintően járjanak el, a szomszédnak ne okozzanak bosszúságot
a tűzgyújtás során.
Dr. Rígler Kálmán:
Ismerteti, hogy korábban azon az állásponton volt, hogy tiltsák meg a tűzgyújtást, de be
kellett látnia, hogy a helyi szokások és körülmények olyanok, amelyek indokolttá teszik azt.
Tájékoztatja továbbá a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet
megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
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
11/2015. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRŐL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV.
Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Kothencz Zoltán r. százados
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Köszönti a Kiskőrösi Rendőrkapitányság képviselőit, és felkéri Kothencz Zoltán r. századost,
Közlekedésrendészeti osztályvezetőt a tájékoztatás megtartására.
Kothencz Zoltán:
Elmondja, hogy a Kapitány nem tudott eljönni, helyette őt bízták meg a tájékoztató
megtartására. Ismerteti, hogy a Kiskőrösi Rendőrkapitányság szépen szerepel országosan is,
az önkormányzatok részéről pld. Kecelről is nagyon pozitív visszajelzések érkeztek.
Elmondja, hogy jelenleg 4 város és 13 község tartozik hozzájuk, de Orgovány és
Ágasegyháza visszakerül Kecskeméthez, így 11 településük marad, mely jónak mondható,
hiszen kisebb lesz a területük. Reméli, hogy Császártöltésre is több figyelem kerül ez által,

hiszen kint van a periférián. Céljuk a lakosság biztonságérzetének javítása, szubjektív
biztonságérzet legyen, ne pedig csak a száraz adatok. Elmondja, hogy a rendőrség minden
ügyet problémának tart, ezért minden üggyel foglalkozik. Céljuk a bűnmegelőzés, a tulajdon
elleni szabálysértések, bűncselekményekkel kapcsolatos hatékony fellépés. Előadja, hogy
Császártöltésen nincs tanyavilág, de a rendőri jelenlét fokozása a cél. Tájékoztatást nyújt
arról, hogy ha nem is látják itt a rendőrt, ő sokat van itt, a császártöltési körzeti megbízott
nemcsak itt dolgozik, máshol is teljesít szolgálatot, de sokszor vannak itt plusz helyi, illetve
vidéki rendőrök is. Ismerteti, ha jelentős esemény van, akkor nagyobb rendőri erőt
összpontosítanak ide, valahol mindig van rendőr, próbálják megfelelően elosztani erőiket.
Fontosnak tartja az ittas járművezetés visszaszorítását, ami az itt lakók érdekében történik.
Előadja, hogy a Kiskőrösi Rendőrkapitányság rossz helyen szerepel ebben a statisztikában, ez
azért van, mert itt sok bor van, ez a bor előállításának hazája. Elmondása szerint itt
Császártöltésen is vannak esetek, pld. segítségnyújtás elmulasztása miatt, amikor a
kisgyereket elütötték, az okozó ittas állapotban volt. Elmondja, ha csökken a
bűncselekmények száma, nő az eredményesség, ezért cél a bűncselekmények megelőzése.
Ismerteti, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozási eredményessége a
kapitányságnak 2014. évben 89%-os eredményességet ért el, a kiemelten kezelt
bűncselekmények közül a testi sértés 85,7%, kiskorú veszélyeztetése 84,6%, garázdaság
89,5%, rablás 100%, kifosztás 100%. Véleménye szerint ezek a számok magukért beszélnek,
de nem ezek mögé akarnak bújni, cél a lakosság biztonságérzetének javítása. Ismerteti, hogy
az elmúlt 7 év folyamán csökkent a balesetek száma 40%-kal, melyet jó eredménynek tart,
ugyanakkor elmondja, hogy az ittas vezetők száma nagyon magas, ezen próbálnak javítani.
Elmondása szerint súlyos büntetést szabnak ki ittas vezetésért a bíróságok, 100.000 Ft és 3-4
hónapra elveszik a jogosítványt. Kijelenti, hogy Császártöltésen az 54-es átvezető főút
veszélyes, nagy a forgalom, az emberek nem figyelnek oda, nem rakják ki időben az
irányjelzőt (már ha van neki), véleménye szerint az irányjelzésre előzés során is nagyon oda
kellene figyelni.
Elmondása szerint kevés a sérüléssel járó baleset, 2013-ban 3, tavaly pedig 2 volt, anyagi
kárral járó baleset volt, de a község büszke lehet ezekre a számadatokra. Kijelenti, hogy
Császártöltésen a közbiztonság érdekében passzív biztonsági eszközöket alkalmaznak,
sebességhatárok betartására, láthatóságra, ittasság visszaszorítására törekednek. Véleménye
szerint Császártöltésen a közbiztonsági helyzet jónak ítélhető a bűnügyi mutatók,
közrendvédelmi helyzet és a közlekedésrendészeti adatok alapján.
Hangya Ákos r. százados:
A Keceli Rendőrőrs vezetőjeként az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy Császártöltésen a
bűncselekmények száma csökkent 43-ról 37-re, ez 14 százalékos csökkenést mutat, mely
országos szinten is jó az eredménynek számít. Kijelenti, hogy a közterületi jelenlét
növekedett, folyamatosan itt vannak a rendőreik, átutazó bűnözés se jellemző most a falura,
de előző években voltak trükkös tolvajok. Ismerteti, hogy a testi sértések száma 6-ról 2-re, a
súlyos testi sértés 2-ről 0-ra, garázdaság 4-ről 1-re, lopás 12-ről 6-ra, lakásbetörés 3-ról 1-re
csökkent, kábítószerrel való visszaélés, idősek sérelmére elkövetett bűncselekménye, rablás,
kifosztás, zsarolás, önbíráskodás nem volt az elmúlt évben. Elmondása szerint 7 tulajdon
elleni lopásból 3 felderítésre került. A baleseti statisztikánál ismerteti, hogy halálos nem volt,
súlyos 2, anyagi kárral járó baleset 6 db volt 2014-ben.
Köszöni az előző évben nyújtott támogatást az Önkormányzatnak.
Hegyi Zoltán:
Észrevételezi, hogy az 54-es főúton nagy a forgalom, a kamionok nagy sebességgel jönnek.
Megkérdezi, hogy mit lehet ennek érdekében tenni.
Kothencz Zoltán:
Válaszában elmondja, hogy a sebességméréssel, sokan bele is futnak ebbe, a kamionokat
sokat ellenőrzik, külön akciókat szerveznek erre vonatkozóan. Tapasztalatuk szerint, ha

rendőrt látnak az emberek, akkor mindenki tudja a szabályokat. Álláspontja szerint
terelőszigeteket lehetne kialakítani, de elmondása szerint azt előre meg kell tervezni, hogy hol
legyen a helye, bejárást kellene tartani, meg kell nézni a lehetőséget. Ismerteti, hogy most már
éjszaka is végeznek sebességmérést, de jó ötletnek tartja a szigetek kialakítását.

Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy fontolják ennek a lehetőségét a gyors sebesség visszafogása érdekében.
Véleménye szerint az átmenő forgalom miatt van a legnagyobb gond, ezt rendőri jelenléttel
lehetne csillapítani, az átutazó bűnözőknél is a rendőri jelenlétnek lenne nagy szerepe.
Ismerteti, hogy az iskola előtti zebránál gyerekeket képeztek ki a körzeti megbízott
segítségével a biztonságos átkelés céljából. Véleménye szerint alma-citrom akciót lehetne itt
is csinálni, jó ötletnek tartja, visszatartó erő, hogy ilyen akcióban ellenőrzésre kerülnek.
Elmondja továbbá, hogy tavasszal rendőrségi tájékoztatóra került sor, valamint szórólap
került kiosztásra, amit a családsegítő szervezett. Véleménye szerint ezt meg kellene ismételni
akkor, amikor többen el tudnának jönni, pld. novemberi időben, meggyőződése szerint lenne
rá érdeklődés.
Kothencz Zoltán:
Tájékoztatást ad arról, hogy holnap lesz Kecelen ilyen alma-citrom akció. Elmondása szerint
Kuti Erika kolléganője fogja szervezni, az akciónak nagy sikere van Kiskőrösön is,
balesetmegelőző hatása van. Ismerteti, hogy bringa program volt az iskolában, ez az ő ötletük
volt, de most már az ORFK is csinálja. Ha kéri az iskola, akkor próbálnak segíteni, vannak
erre szakembereik, szívesen állnak ez ügyben is a rendelkezésre. Jó kezdeményezésnek tartja,
hogy a gyerekeket is bevonják ebbe a programba.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
52/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Kothencz Zoltán
századosnak, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály
osztályvezetőjének és Hangya Ákos századosnak, a Keceli Rendőrőrs
Őrsparancsnokának a község közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Takácsné Stalter Judit polgármester 16.45 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület
17.00 órakor folytatta munkáját.
V.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy 2011. augusztus 24-én írták alá a Társulási megállapodást az alapító
tagönkormányzatok, a Társulás 2011-es megalakulása során a delegált Társulási Tanács tagok
megbízatása az önkormányzati mandátum idejére szólt, mely a 2014. október 12-i
választásokkal megszűnt. Erre tekintettel a tagönkormányzatoknak újra delegálniuk kellett a
Társulási Tanácsba, mely delegálási folyamat elhúzódott, a delegálás a Társulás képviseletét
ellátó elnök személyét is érintette. Elmondja, hogy az újonnan delegált Társulási Tanács
tagoknak ismételten meg kellett alakulniuk, és elnököt kellett választaniuk, mindezek alapján
a Társulás alakuló ülésére 2014. december 11-én került sor. Előadja, hogy ezen állapot
elkerülése érdekében kezdeményezik a Társulási megállapodás módosítását, melyre a
Csongrád Megyei Kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés során észrevételt, kifogást nem
tett. Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el az előterjesztés szerinti Társulási Tanács,
Felügyelő Bizottság, valamint a Tanács helyettes tagjait, és hatalmazza fel a polgármestert a
megállapodás ez irányú módosítása miatt a Társulási megállapodás 3. számú módosításának
aláírására.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
53/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő
döntést hozza:
A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, Felügyelő
Bizottság valamint a Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás ez irányú módosítása miatt a Társulási megállapodás 3. számú
módosításának aláírására.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VI.
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2014. évi működéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a Társulásnak 82 település a tagja, az érintett összlakosság száma 2014. 01.01.
állapot szerint 310.688 fő. Az írásbeli előterjesztéshez hozzáfűzi, hogy hozzánk készen
érkezett ez az anyag, ezt a beszámolót a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás készítette.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

54/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014.
évi működéséről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámolót
tudomásul vette.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VII.
Egyebek
Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Részletesen ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, hozzáfűzi, hogy a támogatás formája
vissza nem térítendő költségvetési támogatás, mely támogatás minimális mértéke 100.000 Ft.
Elmondja, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében most lehetősége van
az önkormányzatnak a Teleház vonatkozásában fénytechnika megvásárlására és
megvalósítására, valamint a Közösségek Házában egy klubszoba kialakítására. Javasolja,
hogy az önrész mellett a kért támogatási összeget 2.700.000 Ft összegben határozzák meg,
fénytechnika beszerzésére, valamint a klubszoba kialakításához berendezési tárgyak
vásárlására.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a pályázat benyújtását, valamint a 300.000 Ft
összegű önerő biztosítását.
Dr. Rígler Kálmán:
Megkérdezi, hogy ez a fénytechnika kiváltja-e a Mindenki Karácsonyán bérelt technikát.

Takácsné Stalter Judit:
Ismertetni, hogy nagyrészt ki fogja váltani, de a 30 fényforrást manuálisan kell beállítani,
ennek kezelésére megfelelő embert kell találni.
Gatter István:
Álláspontja szerint a megfelelő emberrel kiváltható lenne.
A Képviselő-testület - figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát – 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
55/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
1.)

2.)
3.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról határozott az
önkormányzati fenntartású közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítása céljából 2.700.000,- Ft támogatási összeg erejéig az
emberi erőforrások miniszterének a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7.a) pontjában foglaltak szerinti pályázati
kiírása keretében.
A Képviselő-testület a pályázathoz költségvetéséből 300.000,- Ft önerő biztosításáról
határozott.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: pályázat benyújtására 2015. június 29.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a piactéren az iskolások fal festése színesíti a falut, javasolja, hogy nézze
meg mindenki.
Pályázat benyújtása óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastuktúra-fejlesztésére,
felújítására
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Hozzáfűzi az írásbeli előterjesztéshez, hogy a támogatás formája vissza nem térítendő
támogatás, melynek maximális összege 20 millió Ft, a pályázaton igényelhető támogatás
maximális mértéke településünk esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 75 %-a. Ismerteti,
hogy az elkészült tervek alapján a beruházás összköltsége 22.250.000 Ft, az igényelt
támogatás összege 16.687.500 Ft, melynek alapján a vállalandó önerő mértéke előreláthatóan
5.562.000 Ft. Fontosnak tartja az uszoda felújítását, ezt ebből a pályázatból tudnák
megvalósítani, kis lépés, hogy elinduljanak, de fontos.
Stadlerné Csányi Éva:

Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a pályázat benyújtását, véleményük szerint
nagy az önerő, de nem az idei évben kell biztosítani, jövőre felszabadulnak összegek, melyek
biztosítják az önrészt.
Lovasi Gábor:
Érdeklődik, hogy mire elegendő ez az összeg.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a víztisztítóra és a medence burkolására, de meg kellene nyerni a másik
pályázatot is az uszoda teljes felújításához. Ismerteti, hogy a Top pályázatnál az 3. helyen
szerepel az uszoda felújítása. Véleménye szerint most ez egy kis lépés, de az uszoda
szempontjából fontos. Bízik abban, hogy ezt az uszodát át tudják adni még ebben a ciklusban.

A Képviselő-testület - figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát – 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
56/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére,
felújítására
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására vonatkozóan pályázat
benyújtásáról határozott.
2.) A Képviselő-testület a pályázathoz költségvetésében az 5.562.500,- Ft önerő fedezetét
biztosítja.
3.) A Képviselő-testület az 1. pontban körülírt pályázattal kapcsolatos teendőkkel és a
támogatási szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Erd-Gasztro Kft. kérelme
Előadó: Takáncsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a Gösser Vendéglő eladásánál később derült ki, hogy nem vásárolták meg
csak a középső részét, telekmegosztást kell végezni. Elmondja, hogy az ügyészi vizsgálat még
tart – mely az érintett ingatlan eladására vonatkozik többek között -, ha annak vége, azután
lehet újratárgyalni az ügyet. Kéri, hogy most ne hozzanak döntést, várják meg a vizsgálat
végét, a döntés meghozatalát halasszák el a vizsgálat lezárásáig.
Andocsné Lei Mónika:
Javasolja, hogy a Gösser és a teniszpálya közötti területre, amit ők használnak visszamenőleg,
január 01-től állapítsanak meg bérleti díjat.
Hábermayer Viktória:

Elmondja, hogy visszamenőlegesen erre nincs lehetőség, javasolja, hogy a polgármestert
hatalmazza fel a testület a szükséges tárgyalások lefolytatására.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az ügyészi vizsgálat befejezését
követően tárgyalja a testület az Erd-Gasztro Kft. kérelmét. Elmondja, hogy az épület és a
teniszpálya közötti területre a bérleti díj kivetését javasolja a bizottság.
A Képviselő-testület - figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát – 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

57/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Erd-Gasztro Kft. kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erd-Gasztro Kft. – 6239
Császártöltés, Sport tér 1. – kérelmének tárgyalását a Pénzügyi Bizottság javaslatát is
figyelembe véve – elhalasztja a Kiskőrösi Város Ügyészségen Volák Mária
könyvvizsgáló 2015. január 5. napján kelt átvilágítási jelentése alapján indított vizsgálat
lezárásáig.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérelt ingatlan és a
teniszpálya közötti önkormányzati tulajdont képező területrész jövőbeni hasznosítása,
bérleti díjának megállapítása ügyében folytasson tárgyalást az Erd-Gasztro Kft.
képviselőjével.
Határidő: soron következő rendes testületi ülés
Felelős: polgármester
Karbantartási feladatok átszervezése
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy Császártöltés Község Önkormányzata a települési karbantartási,
községgazdálkodási feladatokat 5 fő közalkalmazott foglalkoztatásával látja el, emellett 2015.
március 1. napjától – 2016. február 29. napjáig 22 fő, 2015. március 1-től 2015. augusztus 31.
napjáig 2 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztat, a közfoglalkoztatottak bérét 100 %-ban az
állam megtéríti. Javasolja, hogy takarékoskodás miatt 2015. augusztus 1. napjától ½ álláshely
(4 óra) megszüntetését rendelje el a képviselő-testület az önkormányzati karbantartói
feladatokat ellátó közalkalmazottai tekintetében.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mely szerint az ésszerűsség, takarékosság
indokolja az átszervezést, ezért javasolják az előterjesztés szerinti ½ álláshely megszüntetését.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

58/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Közalkalmazotti álláshely megszüntetése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által
ellátandó karbantartási feladatok átszervezését, ezzel egyidejűleg ½ fő karbantartói
feladatokat ellátó álláshely (4 óra) megszüntetését határozza el 2015. augusztus 1.
napjától.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az átszervezéssel és a
létszámcsökkentéssel kapcsolatosan a szükséges munkáltatói intézkedéseket hajtsa végre.
Határidő: augusztus 1.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Közterület elnevezésének kezdeményezése
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Részletesen ismerteti az előterjesztést, majd hozzáfűzi, hogy a testvérteleülésen,
Deggenhausertálban egy tér Császártöltésről van elnevezve, örülnek a kapcsolat
újjáéledésének. Ismerteti, hogy a Falunapra meghívták őket, sokat segítettek, főleg a
tűzoltóknak. Elmondja, hogy az együttműködés erősítése érdekében a kis közt a
Tűzoltószertárnál Deggenhausertal köznek kellene elnevezni. Előadja, hogy a piactérnél a
falak rendbetétele megtörtént, a kis közt is szeretnék rendbe hozni, hogy szép legyen, a
szűkös anyagi helyzetre tekintettel próbálnak saját erőből mindent felújítani. Ebben az évben
a Könyvtár felújítás váratlan kiadás, kis költségvetésből, a közfoglalkoztatottak segítségével
folynak a munkálatok, úgyszintén az Angeli-ház rendbetételénél is. Terveik szerint a
Falualapítók Ünnepén szeretnék átadni a közt, hamarosan elkészülnek a 3 napos rendezvényre
a plakátok melyek július közepén ki lesznek rakva a faluban. Szeretné sokszínűvé tenni a
rendezvényt, hogy minél többen jöjjenek el, érezzék jól magukat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
59/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Közterület elnevezése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 3.
pontjában foglalt rendelkezések figyelembe vételével - 2015. augusztus 1. napjától
Császártöltés település 1436 hrsz-ú, út művelési ágú ingatlanához tartozó közterület
elnevezéséről határozott.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pontjában megjelölt közterület nevét és jellegét
az alábbiak szerint határozza meg: „DEGGENHAUSERTAL KÖZ”.
3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 4.§ (2)
bekezdésében foglaltak alapján a szükséges intézkedéseket megtegye.

4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat 3.) pontjában
meghatározott véleményeztetés lefolytatását követően a közterület elnevezését 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.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 3.) pontjában foglalt
véleményeztetést követően a lakosság tájékoztatása továbbá a közterületnév táblájának
elkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. július 31.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy Császártöltés Község önkormányzatának Képviselő-testülete az
egészségügyi szolgáltatókkal, háziorvosokkal, fogorvossal legutóbb 2013-ban kötött
egészségügyi feladat-ellátási szerződést, mely szerződésben rögzítésre került a rendelési idő
is. Ismerteti, hogy a fogorvos bejelentése alapján 2015. június 01. napjától 26 óráról 25 órára
csökkent a heti rendelési idő mértéke, ezért a 2013. április 11. napján kelt feladat-ellátási
szerződés rendelési időre vonatkozó pontját módosítani szükséges.
A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
60/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Domokos Beatrix
fogorvos rendelési időtartam csökkenésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pontjában foglaltak átvezetése érdekében
felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat és a fogorvos között 2013. április 11.
napján aláírt feladat-ellátási szerződés módosításának elkészíttetésére valamint a
szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására 2015. július 15.
Felelős: polgármester
Forgalomlassító járdaszigetek kialakításának kezdeményezése
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:

Javasolja forgalomlassító járdaszigetek kialakítását, tekintettel a rendőrségi tájékoztatóban
elhangzottakra, az átmenő gyors forgalom lassítására. Véleménye szerint ezeket a szigeteket
körültekintetően kell megtervezni a rendőrség és a közútkezelők véleményét is kell kérni.
Hegyi Zoltán:
Érdeklődik, hogy hol lennének ezek a forgalomlassító szigetek.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy ezt körültekintően kell megtervezni, több tényezőt kell figyelembe venni.
Andocsné Lei Mónika:
Kijelenti, hogy a Bajai úton is nagy a sebességgel mennek a járművek az egyenesben.
Hegyi Zoltán:
Véleményezi, hogy a rendőrök ne a bokorba álljanak a kamerával, hanem fordítsák meg, hogy
a másik oldalt is tudják mérni.

Takácsné Stalter Judit:
Kéri, hogy hatalmazzák fel a képviselők arra vonatkozóan, hogy utánajárjon, érdeklődjön a
járdaszigetek kialakításának megtervezéséhez.
Dr. Rígler Kálmán:
Észrevételt tesz arra vonatkozóan, hogy az S kanyart ki kellene egyenesítni. Álláspontja
szerint járdasziget kialakításánál ki kell szélesíteni az utat, ezt viszont a kerékpárút
tervezésénél figyelembe kell venni.
Lovasi Gábor:
Véleménye szerint a kanyar kiegyenesítése még veszélyesebb lenne.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
61/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Forgalomlassító járdaszigetek kialakításának kezdeményezése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen átmenő
forgalom lassítása céljából járdaszigetek kialakítását kezdeményezi.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges kapcsolatfelvételekre,
egyeztetések és tárgyalások lefolytatására.
Határidő: egyeztetések lefolytatására 2015. december 31.
Felelős: polgármester
Gemenc Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének kérelme
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Gemenc Alapfokú Művészeti Iskola Vezetőjének tájékoztatása alapján a
Gemenc TáncSport Egyesület jogutódja 2015. július 1. napjától az Orbis Alapítvány lett.

Elmondja, hogy a Gemenc Alapfokú Művészeti Iskola vezetője a fenntartóváltás miatt az új
fenntartó vonatkozásában 2015. szeptember 1. napjától kéri az együttműködési megállapodás,
valamint bérleti szerződés megkötését.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a bérleti díj összegét 16.000 Ft + Áfa/hó összegben
javasolja megállapítani 2015. szeptember 1. napjától, valamint felhatalmazzák a
polgármestert, hogy az új fenntartóval kösse meg és írja alá a szerződést és együttműködési
megállapodást.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy nem fizettek eddig bérleti díjat a Teleházban, számlával igazoltak költséget,
most ehhez igazították a bérleti díjat, hogy 2.000 Ft legyen egy nap.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

62/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Együttműködési megállapodás művészeti oktatás céljából társastánc tanszakon
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gemenc Alapfokú
Művészeti Iskola vezetőjének bejelentését – mely szerint 2015. július 1. napjától a
Gemenc TáncSport Egyesület (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6./A/2. III/32.)
jogutódja az ORBIS Alapítvány (7100 Szekszárd, Toldi M. u 8. II/14. ) - tudomásul
veszi.
2.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja társastánc
oktatás vonatkozásában a 2015/2016-os tanévvel kezdődően a Gemenc TáncSport
Egyesület jogutódjával az ORBIS Alapítvánnyal – mint a Gemenc Alapfokú Művészeti
Iskola fenntartójával kapcsolatos együttműködést a település vonatkozásában.
3.) A Képviselő-testület az 2. pontban meghatározott együttműködés keretében 2015.
szeptember 1. napjától határozatlan időre, de legalább 5 tanítási évre telephelyet biztosít a
Gemenc Alapfokú Művészeti iskola részére.
4.) A Képviselő-testület az alapfokú művészetoktatás (társastánc tanszak) megvalósításának
helyszínéül szolgáló Teleház kiállítótermének és a hozzá tartozó kisegítő helyiségek
bérleti díját 16.000,- Ft/hó+Áfa összegben határozza meg 2015. szeptember 1. napjától.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
valamint a helyiségbérleti szerződés elkészíttetésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Magyar Vöröskereszt kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti a Magyar Vöröskereszt kérelmét, mely szerint az idén 35. alkalommal szerveznek
nyári tábort fogyatékkal élő gyermekek részére, melynek megrendezéséhez kérnek 15.000 Ft
támogatást, a mi településünkön 1 gyermek érintett.

Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint a 15.000 Ft támogatási összeg
kifizetését javasolja, hiszen van töltési gyermek is közöttük.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
63/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Magyar Vöröskereszt kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei
Szervezete (6000 Kecskemét, Rávágy tér 5.) kérelmére mozgáskorlátozott és egyéb
fogyatékossággal élő gyerekeknek nyári táboroztatására 15.000,- azaz tizenötezer- Ft
támogatást nyújt.
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: támogatás kifizetésére 2015. július 31.
Felelős: jegyző
Hegyi Zoltán:
Javasolja, hogy a Vas-tanyai kövesutat sokan használják sportolásra, de több útkanyar
balesetveszélyes, ki kellene őket tisztítani, a sarjakat ki kellene vágni.
Takácsné Stalter Judit:
Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy a közmunkások segítségével, Barabás Róbert
irányításával kitisztítják a területet, valamint ismerteti, hogy több jelzés érkezik fűnyírással
kapcsoltban, az ügyben is próbálnak megoldást találni.
Befejezésül szép nyarat, jó pihenést kíván mindenkinek, találkozunk a Falualapítók Napján!
Takácsné Stalter Judit polgármester egyéb hozzászólás hiányában a nyilvános ülést 17.40
órakor lezárja.

K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

