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Ügyiratszám: 30-14/2015. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
 
Készült :  Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 09,00 órai  
                 kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
                 tanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, dr. 

Rígler Kálmán, Hegyi Zoltán képviselők 
                          

(5)                        
 
Külön meghívott:  Gatter István Költségvetési Irodavezető, Petz Erzsébet CSNNÖ elnök               
             
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. 
 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. 

(VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 3/2009. (II.22.) rendelet módosításáról 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

2.) A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda között kötendő 
munkamegosztási megállapodás jóváhagyása  
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

3.) A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola között 
kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása  
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

4.) Vállalkozási szerződés megkötése TKT-Gasztro Kft-vel alkalmazotti étkeztetés 
vonatkozásában 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
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I. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 

 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 115.§ (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdése értelmében a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó állapíthatja 
meg. Ismerteti, hogy településünk vonatkozásában az iskola és az óvoda fenntartójának 
személyében változás következett be a 2015/2016-os tanévtől kezdődően, a fenntartó mindkét 
intézmény esetében 2015. szeptember 1. napjától a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, ezért az elmondottak alapján az óvodai, iskolai térítési díjak meghatározása 
2015. szeptember 1. napjától a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat hatáskörébe 
tartozik. Előadja, hogy Császártöltés Község Önkormányzatának a vonatkozó önkormányzati 
rendeletéből 2015. augusztus 31. napi hatállyal ezen díjakat törölni szükséges, a nemzetiségi 
önkormányzat pedig 2015. szeptember 1. napi hatállyal határozatában állapítja meg azokat.  
 
dr. Rígler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát - 5 igen szavazattal -  
megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2015.  (VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI 

DÍJÁRÓL SZÓLÓ 3/2009. (II.22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

II. 
 

A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda között kötendő 
munkamegosztási megállapodás jóváhagyása 

 
 
 

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy jelenleg is van élő megállapodás az óvoda és a Polgármesteri Hivatal között, 
de 2015. szeptember 1. napjától a fenntartóváltás indokolja új megállapodás megkötését, mely  
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jogszabályi kötelezettség. Előadja, hogy a munkamegosztási megállapodás a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint irányító szerv által kijelölt Polgármesteri Hivatal és 
a gazdasági szervezettel nem rendelkező Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki. Tájékoztatást ad arról, hogy a 
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda 
fenntartójaként a megállapodás tervezetét megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti 
tartalommal és formában jóváhagyta. 
 
dr. Rígler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a munkamegosztási megállapodást megtárgyalta és azt 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát - 5 igen szavazattal - 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
67/2015. (VIII.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda között kötendő munka- 
megosztási megállapodás jóváhagyása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 1. 

napjától Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába kerülő 
Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda valamint a Polgármesteri Hivatal között 
kötendő munkamegosztási megállapodást 2015. szeptember 1. napi hatállyal a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző és érintett intézményvezető 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

III. 
 

A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola között 
kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása 

 
 

 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy az óvodához hasonlóan az iskolánál is szükséges a megállapodás megkötése. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint a 
Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola új fenntartója a megállapodás tervezetét 
megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal és formában jóváhagyta. 
 
dr. Rígler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a munkamegosztási megállapodást megtárgyalta és azt 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
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A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát - 5 igen szavazattal - 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
68/2015. (VIII.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola között kötendő 
munkamegosztási megállapodás jóváhagyása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 1. 
napjától Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába kerülő 
Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola valamint a Polgármesteri Hivatal 
között kötendő munkamegosztási megállapodást 2015. szeptember 1. napi hatállyal a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző és érintett intézményvezető 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 

IV. 
 

Vállalkozási szerződés megkötése TKT-Gasztro Kft-vel alkalmazotti étkeztetés 
vonatkozásában 

 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy az iskola és óvoda fenntartóváltása következtében 2015. szeptember 1. 
napjától a gyermekétkeztetés feladatait a nemzetiségi önkormányzat látja el. Elmondja, hogy 
Császártöltés Község Önkormányzata a gyermek-, diák-, és alkalmazotti étkeztetés 
feladatainak ellátása céljából határozatlan idejű vállalkozási szerződést kötött a TKT-Gasztro 
Kft-vel, mely szerződést 2015. augusztus 31. napi hatállyal közös megegyezéssel fel kell 
bontani. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a szerződés felbontásával az önkormányzathoz 
tartozó intézmények, azaz a Polgármesteri Hivatal, valamint a Császártöltési Idősek Otthona 
alkalmazottainak étkeztetése nem megoldott, ezért javasolja, hogy ezen alkalmazottak 
étkeztetésére vonatkozóan az önkormányzat kössön új szerződést nevezett vállalkozóval a 
jelenlegi szerződésben foglalt feltételekkel. 
 
dr. Rígler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát - 5 igen szavazattal - 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
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69/2015. (VIII.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
Vállalkozási szerződés megkötése TKT-Gasztro Kft-vel alkalmazotti étkeztetés 
vonatkozásában 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermek-, diák- és 

alkalmazotti étkeztetés szolgáltatói feladatainak ellátása céljából a Császártöltés, Hősök 
tere 3/2. szám alatti székhelyű TKT-GASZTRO Kft-vel 2011. szeptember 1. napi 
hatállyal kötött és többször módosított vállalkozási szerződés 2015. augusztus 31. napi 
hatállyal történő felbontásának szükségességéről határozott. 

2.) A Képviselő-testület az alkalmazotti étkeztetés szolgáltató feladatainak ellátására a 6239 
Császártöltés, Hősök tere 3/2. szám alatti székhelyű TKT-Gasztro Kft-vel 2015. 
szeptember 1. napi hatállyal vállalkozási szerződés megkötéséről határoz. 

3.) A Képviselő-testület a 2.) pontban meghatározott vállalkozási szerződést a jelen határozat 
mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
valamint a 2.) pontban meghatározott vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A vállalkozási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester egyéb hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést 09.30 
órakor lezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
              Takácsné Stalter Judit                                                Hábermayer Viktória 
                     polgármester                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


