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Ügyiratszám: 30-17/2015. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült :     Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án 15,00 órai  
                 kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
                 tanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh  
                        József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán tagok 
                        (5) 
 
Igazoltan távol maradt: Hegyi Zoltán és Andocsné Lei Mónika képviselők 
 
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. Tájékoztatást ad arról, hogy a rendkívüli ülés összehívását finanszírozási okok 
tették indokolttá. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet. 
 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
N a p i r e n d: 
 

1.) Pénzeszköz átadás a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények fenntartási és működtetési költségeinek megelőlegezése céljából 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 

      2.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
           Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
 

I. 
 

Pénzeszköz átadása a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 
fenntartásában lévő intézmények fenntartási és működtetési költségeinek 

megelőlegezése céljából 
 
 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Gatter Istvánnak a Költségvetési Iroda vezetőjének.  
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Gatter István: 
Ismerteti, hogy az óvoda és az iskola fenntartóváltása okán a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat csak később, november 1. után kap állami finanszírozást, 
ugyanakkor a feladatokat kötelezően el kell látniuk az intézményeknek. Elmondása szerint a 
finanszírozásig is folyamatosan jelentkeznek költségek, mint pld. a pedagógusbérek, 
szeptember havi étkezés díja, rezsiköltségek stb., ami kb. 20 millió Ft-os összeg. 
Tájékoztatást ad arról, hogy ezek halaszthatatlan kiadások, mely pénzeszközt a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények fenntartási és 
működtetési költségeinek megelőlegezése céljából át kellene adni Császártöltés Község 
Önkormányzatának. 
Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat kb. 
63 millió Ft állami támogatás fog kapni erre az évre az intézmények vonatkozásában. 
Elmondása szerint bőven lesz pénz, amiből vissza tudják majd adni. Egy keretösszeg 
meghatározását javasolja 20 millió Ft-ban meghatározva. Hangsúlyozza, hogy a 
keretösszegből mindig csak a felmerülő tényleges és szükséges kiadások fedezete kerülne a 
német nemzetiségi önkormányzat számlájára átutalva, és az átutalt összegeket a finanszírozás 
megtörténtét követően a nemzetiségi önkormányzat visszaadja az önkormányzatnak. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Támogatja a pénzeszköz átadását, hiszen nem akarják, hogy a pedagógusok ne kapjanak 
fizetést. Elmondása szerint a pénzeszköz átadására a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan 
megvalósítása céljából szükséges. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a feladatok maradéktalan, 
zökkenőmentes ellátása érdekében elfogadásra javasolja a pénzeszközök átadását. 
 
A Képviselő-testület - 5 igen szavazattal -  egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
82/2015. (IX.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
Pénzeszköz átadása a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények fenntartási és működtetési költségeinek megelőlegezése céljából 
 

1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát figyelembe véve – a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 
fenntartásában működő Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda és a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Általános Iskola köznevelési intézmények fenntartási és 
működtetési költségeinek megelőlegezése céljából 20.000.000,- Ft keretösszegben 
pénzeszköz átadást biztosít a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 
számára az alábbi feltételek mellett: 

a) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pontjában meghatározott 
keretösszegből történő pénzeszköz átadásra csak a felmerülő, szükséges 
költségek esetén kerülhet sor, legfeljebb a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények állami finanszírozása 
megérkezéséig. 

b) Az átadott pénzeszközt a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat az 
állami finanszírozás nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára történő 
megérkezést követő legkésőbb 5 munkanapon belül visszafizeti Császártöltés 
Község Önkormányzata bankszámlájára. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
Határidő: azonnal 
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II. 
 

 Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót a napirend ismertetésére Hábermayer Viktória jegyzőnek. 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban 
tárgyalta és fogadta el Császártöltés Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját, mely programot 2 évente felül kell vizsgálni. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet esélyegyenlőségi mentora 
kérésére a testületnek egy határozatot kellene hoznia arról, hogy a program felülvizsgálatával 
megbízzák a képzésben részt vett helyi személyt 2015. december 31. –ei határidővel, tekintve, 
hogy a program felülvizsgálatára eddig még nem került sor. 
 
A Képviselő-testület - 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
83/2015. (IX.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 

1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt 
Császártöltés Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
felülvizsgálatának elvégzésével valamint testület elé terjesztésével. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2015.december 31. 
 
 
Petz Erzsébet: 
A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként mindenkinek megköszöni a 
segítséget a Szüreti Forgatagon nyújtott segítségért, reméli, hogy aki ott volt az jól érezte 
magát. Elmondása szerint 400 ember biztos jelen volt a rendezvényen. Ismerteti, hogy 
október végén, búcsú szombatján kerül megrendezésre az igazi bál, ahol a Főnix boy zenekar 
fog zenélni. Megemlíti, hogy ezen kívül a Málenkij robot áldozataira történő megemlékezés 
november végén lesz a  Közösségek Házában. 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester egyéb hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést 15.20 
órakor lezárja.  
 
 
 

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


