Ügyiratszám: 30-12/2016.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 21én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Andocsné
Lei Mónika, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán
képviselők
(6)
Igazoltan távol: Hegyi Zoltán képviselő
Külön meghívott: Gatter István Gazdasági Irodavezető
Petz Erzsébet CSNNÖ elnök
Bergmann Jánosné óvodapedagógus
Bujdosóné Csontos Erika intézményvezető
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet és javasolja a
napirendi pontok kiegészítését a Császártöltési Polgárőr Egyesület támogatási kérelme, a
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület kérelme, valamint a Szavazatszámláló Bizottságok
póttagjainak kiegészítése napirendi pontokkal.
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 9/2016.
(IX.26.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
3.) Tájékoztató a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-os nevelési évben
történő működéséről
Előadó: Bergmann Jánosné óvodapegadógus
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4.) Tájékoztató a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola 2015/2016-os nevelési
évben történő működéséről
Előadó: Stadlerné Csányi Éva igazgató
5.) Egyebek
- Megállapodás gyermek- és alkalmazotti étkeztetés feladatainak ellátására
- Támogatási igény benyújtása a 2016. évi szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához
- Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata
- Császártöltési Egységes Falusi Sportkör támogatási kérelme
- Tusori Henrietta ingatlanvásárlási kérelme
- Császártöltési Polgárőr Egyesület kérelme
- Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület kérelme
- Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak kiegészítése
- Lakáscélú támogatás iránti kérelem (Keresztes István)
Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy az előző testületi ülés óta 4 rendkívüli ülés volt, melyet az indokolt, hogy
gyorsan kellett határozatokat hozni. Tájékoztatást ad arról, hogy nem telt el tétlenül ez az
időszak, nyáron sok munka volt, az óvoda átadása augusztus 13-án a Falualapítók Ünnepe
keretei között megtörtént, minden engedély megérkezett szeptember 1-ig, így a gyerekek jó
körülmények között kezdhették az új nevelési évet. Ismerteti, hogy ünnepélyes keretek között
megtörtént az iskola névátadó ünnepsége is, Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi
Általános Iskola lett a neve. Elmondja, hogy szeptember 17-én több képviselőtársával
zarándoklaton vettek részt Naszvadon, ahol hivataloson találkoztak
Haris József
polgármesterrel. Álláspontja szerint ez történelmi pillanatnak nevezethető, hiszen 1947 óta
nem volt hivatalos kapcsolat a két település között. Fontosnak tartja a testvértelepülési
kapcsolat kiépítését Naszvaddal. Ismerteti, hogy tervei szerint jövő évben, a 70 éves
évfordulón testvértelepülési megállapodás megkötésére készülnek. Elmondja, hogy Szüreti
felvonulás lesz a hét végén, ahol az iskolások sváb ruhában fognak felvonulni, 18.00 órakor
fergeteges komédiára kerül sor, melyet a Szüreti Sokadalom rendezvény keretei között a
kiskőrösi Szilveszter Társulat ad elő. A hatékony munka mellett fontosnak tartja a szórakozási
lehetőségek biztosítását is mindenki számára.
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:
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A Képviselő-testület a legutóbbi rendes ülését 2016. április 27. napján tartotta, valamint négy
rendkívüli ülés megtartására is sor került 2016. május 25-én, június 30-án, július 21-én és
augusztus 24-én.
A Képviselő-testület a 2016. április 27-ei nyilvános Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

-

a 16/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Csizovszki László
r. alezredesnek, a Kiskőrösi kapitányság vezetőjének a község közbiztonsági helyzetéről
szóló tájékoztatóját tudomásul vette,
a 17/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról a polgármester szóbeli beszámolóját elfogadta,
a 18/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Hajós Környéki
Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta,
a 19/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásról készített átfogó értékelést megtárgyalta
és elfogadta,
a 20/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Császártöltés
Község Önkormányzatának 2016. évi kulturális programtervét megtárgyalta és
elfogadta,
a 21/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban az önkormányzat 2015. évi
belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést elfogadta,
a 22/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Kiskőrösi
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadta,
a 23/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2015. évi felhasználását a 10/2015. (II.11.)
számú határozatában megjelölt céloknak megfelelően elfogadta,
a 24/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Keceli u. 9. szám
alatti ingatlan forgalomképtelen ingatlanná történő átminősítéséről, egyben az óvoda
épületének felújításáról határozott,
a 25/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a
Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 20.000 Ft összegű
támogatásáról határozott, a támogatási összeg kifizetése időközben megtörtént,
a 26/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület 200.000 Ft összegű támogatásáról határozott, a támogatási összeg
kifizetése megtörtént,
a 27/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatában Oláh József képviselőt
személyes érintettsége miatt a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási
kérelme napirend megszavazása idejére a szavazásból kizárta,
a 28/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a Császártöltési Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 280.000 Ft összegű támogatásáról határozott, a támogatási összeg
kifizetése megtörtént,
a 29/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a körzeti megbízott részére,
annak bejárási költségeinek csökkentése céljából 140.000 Ft támogatási összeg
megállapításáról határozott. A támogatási szerződés a Bács-Kiskun Megyei
Rendőrkapitánysággal megkötésre került, a körzeti megbízott támogatása MOL Green
kártyára történő feltöltéssel havonta, havi egyenlő részletben történik.
a 30/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatában Borbényi Róbert
ingatlanvásárlási kérelmének tárgyalásának elhalasztásáról döntött, az egyeztető
tárgyalások kérelmezővel még folyamatban vannak,
a 31/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a Ballarding Kft. kérelmére
az önkormányzati tulajdont képező császártöltési 695/51 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
határozott,
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a 32/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatában a Ballarding Kft kérelmére
a Császártöltés, Keceli u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdont képező társasházi
helyiség bérbeadásáról határozott, a bérleti díj összegét 20.000 Ft-ban állapította meg,

A Képviselő-testület a 2016. április
határozatokat hozta:
-

-

-

-

-

-

-

27-ei zárt képviselő-testületi ülésen az alábbi

a 33/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület Varga
Zoltán Császártöltés, Gőzmalom u. 67. szám alatti lakos lakáscélú támogatásra
vonatkozó kérelmének helyt adott, 300.000 Ft vissza nem térítendő összeg
támogatásáról határozott, a szerződés megkötésre, a támogatási összeg kifizetésre
került,
a 34/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
Kőszegi Zsolt Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 36. szám alatti lakos részére, lakáscélú
támogatásként 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatási megállapításáról határozott,
a szerződés megkötésre, a támogatási összeg kifizetésre került,
a 35/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület Nagy
Ildikó Császártöltés, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti lakos részére lakáscélú támogatásként
300.000 Ft vissza nem térítendő támogatási összeg megállapításáról határozott, a
szerződés megkötésre, a támogatási összeg kifizetésre került,
a 36/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
németországi Deggenhausertal testvértelepülés polgármestere, Knut Simon részére a
településfejlődést szolgáló munkásságának elismeréseként „Császártöltés Község
Díszpolgára” önkormányzati kitüntető cím adományozásáról, valamint 60.000 Ft-ot
meg nem haladó értéktárgy adományozásáról határozott. A kitüntető cím
adományozására 2016. június 12. napján ünnepi keretek között a Közösségek Házában
került sor.
a 37/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
posztumusz „Császártöltés Község Közéletéért” önkormányzati díj átadásáról
határozott n. Epres István tanítónak a település közösségi életének erősítéséért tett
kiemelkedő munkájának elismeréseként. Az elismerés adományozására 2016. június
12. napján ünnepi keretek között a Közösségek Házában került sor.
a 38/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
„Császártöltés Község Kultúrájáért” önkormányzati szakmai kitüntető díj
adományozásáról határozott Angeli Mátyás Császártöltés, Petőfi S. u. 23. szám alatti
nyugalmazott pedagógusnak, a település kulturális-, közművelődési életének
megszervezése, irányítása, az ifjúság művelődéséért, a zeneoktatás népszerűsítéséért
végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. Az elismerés adományozására 2016.
június 12. napján ünnepi keretek között a Közösségek Házában került sor.
a 39/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
posztumusz „Császártöltés Község Egészségügyi és Szociális Ellátásáért”
önkormányzati díj átadásáról határozott n. Dr. Scheibl József orvosnak a település
egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként. Az
elismerés adományozására 2016. június 12. napján ünnepi keretek között a
Közösségek Házában került sor.
a 40/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
„Császártöltés Község Kultúrájáért” önkormányzati díj átadásáról határozott Mintál
Ferencné Császártöltés, Keceli u. 41. szám alatti nyugalmazott óvodapedagógusnak az
óvodai nevelési feladatok ellátása során végzett kiemelkedő munkájának, magas fokú
szakmai és pedagógiai felkészültségének elismeréseként. Az elismerés
adományozására 2016. június 12. napján ünnepi keretek között a Közösségek Házában
került sor.
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a 41/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
„Császártöltés Község Sportjáért” önkormányzati díj átadásáról határozott Ledniczky
János Császártöltés, József A. u. 1. szám alatti lakosnak, a község sportéletének
fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő munkájának, sportteljesítményének
elismeréseként. Az elismerés adományozására 2016. június 12. napján ünnepi keretek
között a Közösségek Házában került sor.

A Képviselő-testület a 2016. május 25-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

-

a 42/2016. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában a Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés módosítását fogadta
el, a szerződés aláírása megtörtént,
a 43/2016. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában a Császártöltési
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződés módosítását
fogadta el, a szerződés aláírása megtörtént.

A Képviselő-testület a 2016. június 30-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

-

-

-

a 44/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről szóló
beszámolóját fogadta el,
a 45/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya helyi építési tárgyú rendeleti
szabályozással összefüggő törvényességi javaslatát megtárgyalta és az abban foglalt
észrevételeket elfogadta, továbbá megbízta a polgármestert, hogy a Helyi Építési
Szabályzat átfogó felülvizsgálata ügyében kérjen árajánlatot az azt elkészítő Kecskeméti
Építészműhely Kft-től, majd az árajánlatról annak megérkezését követő ülésen
tájékoztassa a testületet,
a 46/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Polgárőr Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötése napirend
megszavazása idejére Oláh József képviselőt – személyes érintettsége miatt – a
szavazásból kizárta,
a 47/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Polgárőr Egyesülettel történő együttműködésről határozott, a megállapodás aláírására
sor került,
a 48/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltés,
Keceli u. 10. szám alatti, önkormányzati tulajdont képező Napköziotthonos Konyha
felújításáról és 2016. szeptember 1. napján történő üzemeltetéséről határozott, valamint
az alkalmazotti létszám 3 fővel történő emeléséről döntött,
az 49/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Ligetben településtörténeti élményösvény kialakításáról határozott, mely a Falualapítók
Ünnepe keretei között átadásra került,
az 50/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Ballarding Kft
írásbeli kérelme alapján a Ballarding Kft. ingatlan bérletére vonatkozó kérelme valamint
ingatlanvásárlási kérelme ügyében hozott 31/2016. (IV.27.) és 32/2016. (IV.27.) számú
Képviselő-testületi határozatok visszavonásáról határozott kérelmező megkeresése
alapján,

5

-

-
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az 51/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a 24/2016.
(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3.) pontjában történt elírás pontosításáról
határozott, a tévesen szereplő „korlátozottan forgalomképes” szövegrészt
„forgalomképtelen” szövegrésszé módosította,
az 52/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában a Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzattal között vagyonkezelési szerződés módosítását fogadta el,
a vagyonkezelési szerződés aláírása megtörtént,
az 53/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában a Császártöltési
Német Nemzetiségi Önkormányzattal között vagyonkezelési szerződés módosítását
fogadta el, a vagyonkezelési szerződés aláírása megtörtént,
az 54/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában és működtetésében
lévő Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda vonatkozásában az óvodás gyermekek
számára történő sportolási lehetőség biztosítása érdekében a Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzattal helyiséghasználati szerződés megkötéséről határozott, a
helyiséghasználati szerződés aláírása megtörtént,
az 55/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
Szemerey István Császártöltés, Petőfi S. u. 22/a. szám alatti lakos kérelmére a
császártöltési 2218 hrsz-ú, présház ingatlanának a szennyvízcsatorna-hálózatra való
rácsatlakozását meghatározott feltételekkel engedélyezte,

A Képviselő-testület a 2016. június 30-ai rendkívüli zárt Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

-

az 56/2016. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
Kacska János és György Hajnalka Császártöltés, Zöldfa u. 33. szám alatti lakosok
részére lakáscélú támogatásként 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról
határozott, a szerződés aláírása valamint a támogatási összeg kifizetése megtörtént,
az 57/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület Szeitz
Ferenc Császártöltés, Dózsa Gy. u. 12. szám alatti lakos részére lakáscélú
támogatásként 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról határozott, a
szerződés aláírása valamint a támogatási összeg kifizetése megtörtént,

A Képviselő-testület a 2016. július 21-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatot hozta:
-

az 58/2016. (VII.21.) számú Képviselő-testületi határozatban
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés II. számú
jóváhagyásáról döntött, a szerződés aláírása megtörtént.

a testület a
módosításának

A Képviselő-testület a 2016. augusztus 29-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

az 59/2016. (VIII. 29.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület úgy határozott,
hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz, a
2151/1 hrsz. út és partfal rendkívüli időjárás okozta károsodás következtében,
a 60/2016. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal között
létrejött munkamegosztási megállapodás módosításáról, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt megállapodást 2016. szeptember 1. napi hatállyal történő
jóváhagyásáról határozott,
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-

-

-

a 61/2016. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola valamint a Polgármesteri Hivatal
között létrejött munkamegosztási megállapodás módosításáról, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt megállapodást 2016. szeptember 1. napi hatállyal történő
jóváhagyásáról határozott,
a 62/2016. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Idősek Otthona, valamint a Polgármesteri Hivatal között létrejött
munkamegosztási megállapodás 2016. szeptember 1. napi hatállyal történő
jóváhagyásáról határozott,
63/2016. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatvállalásról döntött.

A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
64/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról a polgármester szóbeli beszámolóját tudomásul veszi, azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II.
Rendeletalkotás
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Gatter István Gazdasági Irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Gatter István:
Az írásbeli előterjesztés alapján ismerteti, hogy a költségvetési fő összeg 341.345 e Ft-ról
342.440 e Ft-ra emelkedik, az előirányzat növekménye 1.095 eFt. Elmondja, hogy az
intézményi támogatásértékű bevételek (+ 594 e Ft) az október 2-i népszavazás állami
finanszírozását tartalmazzák, a felhatalmazási célú támogatások (+ 500 e Ft) a Kubinyi
Ágoston program keretében elnyert összeggel növekedtek. Tájékoztatása szerint a működési
bevételek csökkenése (-14.160 e Ft), illetve a működési célú átvett pénzeszközök (+14.161 e
Ft) növekedése a KTKT-val történő elszámolásunk eredményeként felmerülő bevételek
átvezetésének összegét tartalmazzák. Ismerteti, hogy a személyi juttatások (+ 970 e Ft), és a
munkaadót terhelő adók (+ 409 e Ft) a népszavazással összefüggő feladatok ellátásának
személyi kiadásait, illetve az utalványok értékét tartalmazzák. Elmondása szerint a dologi
kiadások (-2.184 e Ft) a településrendezési terv várhatóan jövőre tehető elkészülte miatt
módosult, az egyéb működési célú kiadások (+ 400 e Ft) a civil szervezetek támogatása
összegével nőtt. A beruházások, felújítások (+ 900 e Ft) a TOP pályázatok előzetes
kiadásainak összegét, illetve a Kubinyi program eszközbeszerzésének fedezetét szolgálják. Az
egyéb felhalmozási célú kiadások (+ 600 e Ft) növekedése a lakáscélú támogatások
előirányzat javára következett be.
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Stadlerné Csányi Éva:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Rígler Kálmán:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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
9/2016. (IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2016. (II.8.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
Tájékoztató a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-os nevelési évben
történő működéséről
Előadó: Bergmann Jánosné
(Írásbeli előterjesztés)
Bergmann Jánosné:
Köszönt minden jelenlévőt. Tájékoztatást ad arról, hogy mindenki megkapta az írásbeli
tájékoztatót, néhány gondolatot szeretne kiemelni belőle. A beszámolója kiegészítéseként
elmondja, hogy 2015. szeptember 1. napjától a Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzat lett az óvoda fenntartója, valamint Herner Melinda óvodavezető helyettes lett
2015. augusztus 15-től. Ismertetése szerint Vikkerné Horváth Zsuzsanna 2015. májusától
felmentési idejét töltötte, szeptembertől pedig új kolléganő érkezett Arnold Judit
személyében. Elmondja, hogy a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosítása értelmében
2016. augusztus 1-én címzetes óvodavezetői címet kapott, melynek nagyon örül. Ezután
részletesen ismerteti a minősítő eljárásra jelentkezőket, a személyi feltételeket, a
gyermeklétszám alakulását, a tárgyi feltételeket, a tanév munkarendjét, valamint a
kapcsolattartást. Kiemeli, hogy az 54 étkezőből nagyon sok az ingyenes az új rendelkezés
szerint. Elmondja, hogy tartalmas, mozgalmas év van mögöttük, végeztek a költözéssel,
vezetői megbízása lejárt július 31-én, a benyújtott pályázata nem bizonyult sikeresnek,
Bujdosóné Csontos Erika lett az óvodavezető. Véleménye szerint nem kapott elég
nyilvánosságot, hogy Bujdosóné Csontos Erika lett az új óvodavezető.
Takácsné Stalter Judit:
Megerősíti, hogy augusztus 1-től Bujdosóné Csontos Erika az óvodavezető. Elmondja, hogy
szülői értekezleten is sor került az új óvodavezető személyének bemutatására. Tájékoztatása
szerint az elmúlt időszakban a költözés volt a legfontosabb feladat az intézményben.
Hangsúlyozza, hogy nem a személyek, hanem a cél volt a fontos, hogy sikerült a felújítás.
Elmondása szerint szeptember 1-én kinyílt az ajtó a célt elérték, véleménye szerint a jövőben
is ez kell, hogy meghatározza a munkát. Lehetőséget ad Bujdosóné Csontos Erikának a
hozzászólásra.
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Bujdosóné Csontos Erika:
Köszöni a lehetőséget, köszönt mindenkit, kiemeli, hogy fontos számukra, hogy átköltöztek
az új óvodába, melyet szépen feldíszítettek. Elmondja, hogy már nagyon várták az óvoda
átadását, ami a falunap keretei között zajlott. Örömmel ismerteti, hogy sokan ott voltak a
megnyitón, a kiállításra is sokan kíváncsiak voltak. Elmondja, hogy az átadást követően is
aktívan folytatódott a munka az intézményben (egyéb hiányok pótlása, sok szervezési
feladat), az akadályokkal megküzdöttek - szeptember 1-én minden engedéllyel együtt ki
tudták nyitni az óvodát. Hangsúlyozza, hogy a gyerekek nagyon örülnek, hamar
beilleszkedtek, a jó helyhez hamar tudtak alkalmazkodni. Megköszöni a sok segítséget és
önzetlen felajánlást, amit a falu lakosai, szülők, hivatal dolgozói nyújtottak az óvoda átadása
előtt, utána és közben.
Takácsné Starter Judit:
Ismerteti, hogy 2016.09.01-től a konyha önkormányzati fenntartásába került, az óvodások,
iskolások étkeztetését ők látják el majd a jövőben.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
65/2016. (IX. 21.) számú Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-os nevelési évben történő
működéséről
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Német
Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-os nevelési évben történő működéséről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV.
Tájékoztató a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola 2015/2016-os nevelési
évben történő működéséről
Előadó: Stadlerné Csányi Éva
(Írásbeli előterjesztés)
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy az elmúlt tanévről részletesen leírt mindent a beszámolójában, sok helyen
tájékoztatást adott az iskola működéséről, melyet most egy pár gondolattal szeretne
kiegészíteni.
Kiemeli, hogy a sok pályázat megírása Sebestyénné Marin Anna igazgatóhelyettesnek
köszönhető. Példaként említi többek között az alábbi beadott és elnyert pályázatokat:
Határtalanul – Barangolások Erdélybe 539.000 Ft, Nemzetiségi tábor – Sváb suhancok a
kőszegi vár árnyékában - 1.925.820 Ft, Határtalanul – Történelmi barangolások Felvidéken 522.000 Ft, Nemzeti Tehetség Program – Naci den Spurin unserer Ahnenen - 983.000 Ft
(elbírálás alatt) , Nemzeti Tehetség Program – Add a mancsod! – 1.300.000 Ft (elbírálás
alatt), Nemzeti Tehetség Program – Unsere Ahnen min unseren Augen – 1.203.000 Ft,
Nemzetiségi tankönyv – tankönyv, munkafüzet – 201.700 Ft (elbírálás alatt), Nemzetiségi
tankönyv – ZARB program, tankönyv – 284.280 Ft.
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A többi kollégájának is megköszöni a segítséget, hiszen a pályázat megvalósulása után is
rengeteg munka van az elszámolással.
A 2016-/2017-es tanévről szól többet. Kiemeli az iskola névadó ünnepségét, mely szép
esemény volt, Bánáti Miklós lánya és az Epres család több tagja is elfogadta a meghívást, jól
esett nekik a megemlékezés. Álláspontja szerint Bánáti István mellszobra méltó helyre került.
Invitál mindenkit, hogy menjenek és nézzenek körül az iskolában is, ne csak óvodában.
Elmondja, hogy az óvoda átköltözésével megnőtt az iskola területe, mely nagyon kellett, mert
már kevés volt a terem a csoportbontások miatt, (minden gyerek erkölcstanra vagy hittanra
jár, így egy időben egy osztály vonatkozásában 3 teremre volt szükség, hiszen 2 vallás van
illetve az erkölcstan). Ismerteti, hogy Nagyidai Zsolt plébános tanítja a katolikus hittant, a
református hittant pedig Papp Szabolcs Zsolt tartja a gyerekeknek. Elmondja, hogy az
informatika terem átkerült az iskolába az alsó szintre, és ide költözött még az 1-2 osztály.
Ismertetése szerint ezek az új tantermek teljesen új berendezésekkel lettek bebútorozva, jól
érzik magukat ott a gyerekek, véleménye szerint otthonos lett az iskola. Elmondja, hogy a
pihenő sarok még hiányzik ebből a két osztályból, várják az ülőgarnitúrát. Előadja, hogy az
emeleten nyelvi labor került kialakításra, továbbképzésen is részt vettek már a kollégák, ahol
megtanították nekik, hogy hogyan kell használni ezt a labort. Ismertetése szerint a földszinten
még iskolai gardrób került kialakításra, ahol a tanulók nemzetiségi egyenruháját fogják
tárolni. Tájékoztatást ad arról, hogy már az évnyitón is nemzetiségi népviseletben voltak a
lányok, a fiúknak is lesz mellényük és kiegészül a lányok egyenruhája is egy hosszú ujjú
felsővel - melyek mind itt a gardróbban kerülnek elhelyezésre. A Dobosi asztalosműhelynek
megköszöni a szekrények gyors elkészítését. Ismerteti, hogy a Szüreti mulatságon megint
lehet látni majd a lányokat az új ruhában, reméli, hogy jó idő lesz. Elmondja, hogy a ruhákat
az iskolában fogják tárolni, a szülőknek nem lesz vele gondjuk. Ismertetése szerint az
iskolaudvaron elkészült a gumiburkolatos kispálya, mely 1,7 millió Ft-ba került,
megvalósításához az SZMK, a Csengőszó Alapítvány és az iskola is rakott bele több százezer
forintot. Elmondása szerint a kisebbek fociznak, kézilabdáznak rajta. Tájékoztatást ad arról,
hogy a pálya le van ragasztva. Meggyőződése szerint még egy kerítés kellene a pálya
megóvása érdekében. Ismerteti, hogy 162 fő a tanulói létszám, 158 gyerekkel nincs probléma,
de van 2 olyan család, akik Romániából érkeztek és itt tervezik a jövőjüket, - magyarul
tudnak beszélni, de többet nem – a 14 éves lányt nem tudják besorolni egy osztályba sem, ami
komoly gondot jelent, hanyagságban látja a fő okot. Ismerteti a pedagógus létszámot, mely
szerint 15 fő főállásban van alkalmazásban, az intézményben, 2 fő pedig jelenleg gyes-en van.
Tájékoztatása szerint az óraadókban is van változás, az éneket és napközi egy csoportját
Takács Lajosné, rajzot felsőben Raffainé Lapka Mariann helyettese Scheibl Lászlóné Judit,
földrajzot Mátyus Lajos, 4. osztályban az angol nyelvet heti 2 órában felmenő rendszerben,
Wolf Andrea tanítja. Óraadóként említi Herner Melindát, aki kerámia szakkört tart, a
rendszergazda Francia László és új technikai dolgozó Huberné Gáborné. Ismerteti, hogy
Baranyainé Illés Anett földrajz szakos képzésen vesz részt. Elmondja, hogy az intézményben
a zeneoktatás nagy lendülettel indult tavaly, sok volt a jelentkező, zongora bemutató is volt év
végén, viszont az idei év nehezen indul. Véleménye szerint rábeszélősnek tűnik a dolog, nem
sok sikerrel, elmondása szerint jövő héten indul 9 fővel a zongoraoktatás. Tájékoztatást ad
arról, hogy Iván Sándorné zongoratanár Jánoshalmáról érkezik, ő tartja az órákat. Ismerteti,
hogy a fúvósok száma is 9, az ő tanáruk Mendler Péter. Elmondása szerint többen vannak
azok, akik az idén kezdik a zenetanulást. Úgy látja, hogy a gyerekek könnyen feladják , nem
elég kitartóak, gyorsan és gyakorlás nélkül gondolják a zenei sikereket, pedig a zenekarba
bekerülés lenne a cél. Megköszöni a segítséget, amit az önkormányzattól, a képviselőktől,
illetve Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott az elmúlt tanév folyamán.
A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
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66/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola 2015/2016-os nevelési
évben történő működéséről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Német
Nemzetiségi Általános Iskola 2015/2016-os nevelési évben történő működéséről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V.
Egyebek

Megállapodás gyermek- és alkalmazotti étkeztetés feladatainak ellátására
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Starter Judit átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a gyermekétkeztetés feladatainak ellátása a Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzatot terheli. Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat vásárolt
élelmezés útján vállalkozási szerződés keretében látja el ezen feladatát. Elmondja, hogy a
nemesnádudvari székhelyű Kid Food Kft-vel kötött vállalkozási szerződés határozott
időtartamú, 2016. szeptember 30. napjával lejár. Tájékoztatást ad arról, hogy 2016. október 1.
napjától a Császártöltés Község Önkormányzata fenntartásában és működtetésében lévő
Napköziotthonos Konyha készítené el az óvodás, valamint iskolás gyermekek részére az
ételeket, ezért ezen időponttól szükséges lenne a Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzattal a gyermek valamint alkalmazotti étkeztetés biztosítása céljából
megállapodást kötni. Ismertetése szerint az előterjesztést a nemzetiségi önkormányzat már
tárgyalta és a megállapodás-tervezetet elfogadta. Elmondása szerint a megállapodás
létrejöttéhez Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének támogató döntése
is szükséges. Hangsúlyozza, hogy a megállapodás-tervezetben szereplő szolgáltatási díjak a
korábbi díjaknak megfelelő összegben kerültek feltüntetésre, tekintve, hogy egyenlőre az
önkormányzatnak nincs viszonyítási alapja. A szolgáltatási díjak meghatározásakor a korábbi
bérlő, az Erd-Gasztro Kft. vállalkozási díjait vették figyelembe.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy Pénzügyi Bizottság a megállapodás aláírását, elfogadását javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
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67/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Megállapodás gyermek- és alkalmazotti étkeztetés feladatainak ellátására
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermek- és alkalmazotti
étkeztetés feladatainak ellátása céljából megállapodás megkötését határozza el a
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattal.
2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban meghatározott megállapodást jelen határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Támogatási igény benyújtása a 2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a Belügyminisztérium pályázatot hirdetett „A helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” címen, az ezzel kapcsolatos
előterjesztés ismertetésére felkéri Gatter István Gazdasági Irodavezető.
Gater István:
Elmondja, hogy az 5.000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz, vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be 2016.
szeptember 30-ig. Tájékoztatást ad arról, hogy a támogatás mértéke kemény lombos fafajta
esetében 14.000 Ft/erdei m3 + Áfa, lágy lombos fafajta esetében 7.500 Ft/erdei m3 + Áfa, szén
esetében 2.500 Ft/q + Áfa. Ismerteti, hogy a támogatás felhasználásának feltétele a
támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1.000 Ft/erdei m2 + Áfa, lágy lombos
fafajta esetében 1.000 Ft/erdei m3 + Áfa, szén esetében 500 Ft/q + Áfa mértékű önrész
vállalása. Tájékoztatja a testületet, hogy a tűzfia, valamint a szén szállításából származó
költségek a települési önkormányzatot terhelik. Elmondása alapján az igényelhető mennyiség
az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január
1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján került
meghatározásra. Ismerteti, hogy keménylombos tűzifa esetében legfeljebb 2 m3/ellátott, lágy
lombos tűzifa esetében legfeljebb 3 m3/ellátott, szén esetében legfeljebb 6 q/ellátott
mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2015.
évben önkormányzatunk szociális tűzifa támogatásban 35 főt részesesített, ellátottanként 1 m3
tűzifa mennyiségben, ezt figyelembe véve 2016. évre 2 m3/ellátott tűzifával számolva
összességében 70 m3 mennyiségre javasolja a pályázat benyújtását. Kiemeli, hogy a
kiszállítási költségeken felül a keménylombos tűzifa vásárláshoz a 70 m3 mennyiség
vonatkozásában 88.900 Ft önrész biztosítása szüksége. Kéri a Képviselő-testület tagjait az
előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.
Stadlerné Csányi Éva:
Kijelenti, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja a támogatási igény benyújtását, illetve az
önrész biztosítását,
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A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
68/2016. (IX. 21.) számú Képviselő-testületi határozat
Támogatási igény benyújtása a 2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter által
meghirdetett „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatása” pályázat alapján szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról határozott.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
3.) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatáshoz önrészként bruttó 88.900,- Ft összeget, valamint a kezelési, raktározási,
őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeket a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére
biztosítja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslattal élt a helyi
építési tárgyú rendeleti szabályozással összefüggésben. Tájékoztatást ad arról, hogy a javaslat
értelmében a Kecskeméti Építészműhely Kft. által 2012-ben aktualizált Helyi Építési
Szabályzat időközben a magasabb szintű jogszabályok módosítása révén hatályon kívül esett
rendelkezéseket tartalmaz, melyeket célszerű a helyi önkormányzati rendeletből törölni.
Tájékoztatást ad arról, hogy a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési
szabályzatot 4 évente át kell tekinteni. Elmondja, hogy a törvényességi javaslatban foglaltakat
a Képviselő-testület a 45/2016. (VI.30.) számú határozatában elfogadta, a Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálatának szükségességéről döntött valamint felhatalmazta Takácsné
Stalter Judit polgármestert, hogy a településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatára
vonatkozóan kérjen árajánlatot az azt elkészítő Kecskeméti Építészműhely Kft-től. Ismerteti,
hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálatát Gáspár Balázs kérelme is indokolta, mely
kérelem a júniusi ülésen már ismertetésre került. Tájékoztatást ad arról, hogy a kért
értékbecslés szeptember 15. napján megérkezett, melynek értelmében a településrendezési
eszközök átfogó felülvizsgálatának költsége bruttó 4.953.000,- Ft, az átfutási ideje a
megrendeléstől számítva 6 hónap, ami azt jelenti, hogy az idei évben biztosan nem fog
elkészülni. Felhívja a testület figyelmét, hogy a régi OTÉK - 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet - előírásai alapján településrendezési eszközt módosítani 2016. december 31. napjáig
lehetséges, de a módosított szabályzatok is csak 2018. december 31. napjáig alkalmazhatóak.
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Elmondja, hogy településrendezési eszköz 2017. január 1-jét követő módosítására már nem a
régi OTÉK, hanem a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet figyelembevételével kerülhet sor.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy 10 évente kell felülvizsgálni a településrendezési eszközöket, a jelenlegit
még 2 évig tudjuk használni.
Andocs Lei Mónika:
Megerősíti, hogy az elmondottak és a törvényességi javaslatban foglaltak alapján, a helyi
településrendezési eszközöket 2018-ig lehet használni.
Dr. Rígler Kálmán:
Érdeklődik,hogy mennyire érinti ez a Ballarding Kft. kérelmét?
Hábermayer Viktória:
Válaszában elmondja, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközök nem teszik
lehetővé az általa vásárolt ingatlanon az épület bővítését, tekintve, hogy nem minősül építési
övezetnek. Tájékoztatja a testületet, hogy ennem megváltoztatásához a településrendezési terv
módosítására van szükség. Ismerteti, hogy a problémát igyekeznek Barabás Róbert
kollégájával más módon kiküszöbölni, segítve ezzel a kérelmezőt.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tartja időszerűnek, hogy átfogó módosítási tervet
felülvizsgálják, javasolják, hogy hatalmazzák fel a jegyzőt a halaszthatatlan változások
megtételére, melyet még a 2016-os évben el kell végezni.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
69/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési
eszközök átfogó felülvizsgálatát a Kecskeméti Építészműhely Kft. – 6000 Kecskemét,
Wesselényi u. 1. – által adott árajánlatot figyelembe véve nem tartja időszerűnek, a
településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatát 2018. évre halasztja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Helyi Építési Szabályzatban a
magasabb szintű jogszabályok módosításából eredő szükséges változásokat vezesse át és
a rendeletmódosítást ennek megfelelően 2016. december 15. napjáig terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Császártöltési Egységes Falusi Sportkör támogatási kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
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Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti a Császártöltési Egységes Falusi Sportkör támogatás kérelmét, mely szerint 400.000
Ft-ot kérnek nevezési díjakra, sportolási költségek finanszírozására, regisztrációs díjakra.
Elmondja, hogy nulla Ft költségvetéssel működnek, nehéz időszak van mögöttük.
Meggyőződése szerint most már könnyebb lesz ha a társasági adó kedvezményezettje a
Sportkör is lehet. Véleménye szerint, ha focit szeretnének Császártöltésen, be kell valamennyi
összeget invesztálni. Megköszöni azoknak a focistáknak a játékot, akik önkéntesen a töltési
mezben fociznak. Véleménye szerint, ha most nem tudnak továbbműködni, akkor nehéz lesz
újraindítani az egészet.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság 400.000 Ft támogatási összeg megállapítását javasolja
az Egységes Falusi Sportkör részére.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
70/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Egységes Falusi Sportkör támogatási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Egységes
Falusi Sportkör – 6239 Császártöltés, Keceli u. 107. – részére 400.000,- Ft, azaz
négyszázezer Ft összegű támogatást állapít meg.
2.) A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározott időpontig számla
ellenében kell elszámolni.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére,
illetve aláírására.
Határidő: támogatás kifizetésére 2016. október 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Tusori Henrietta ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a család Császártöltésen szeretne letelepedni, kinéztek egy kb. 1500 m2-es
ingatlant ami az önkormányzat tulajdonában van, viszont a telek közmű ellátottsága nem
megoldott. Elmondja, hogy a kérelmezők kérdése az, hogy az önkormányzat milyen
feltételekkel tudná ezt a telket eladni.
Tájékoztatja a testületet, hogy személy szerint ő nagyon támogatja, hogy a fiatalok itt
szeretnének letelepedni. Álláspontja szerint megoldható a telek megosztása is, viszont
nagyobb gondnak találja a közművek hiányát, mely kiépítése valószínűen magas összeget
takar.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a telek értékesítését támogatják
azzal a kikötéssel, hogy a közművesítés bekerülési költségeit előzetesen árajánlatok
beszerzésével mérjék fel és utána döntsenek a kérdésben.
Andocsné Lei Mónika:
Kérdezni, hogy nincs más olyan területe az önkormányzatnak, ahol van építési telek?
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Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy van, de a kérelmezők ezt a telket szeretnék. Elmondása szerint a telek
megosztása gyorsan menne, viszont építési telekké nyilvánítani nem olyan egyszerű, nem
tudja, hogy az önkormányzat mennyit tud ebből a nagy költségből vállalni. Véleménye szerint
kis türelmet kell kérni kérelmezőktől, hiszen az önkormányzat 10 évvel ezelőtt adott el
utoljára építési telket, és kérdés, hogy vételárból hogyan finanszírozható a közművesítés,
pontosan kell ismerni a számokat. Javasolja, hogy hatalmazza fel a Képviselő-testület őt a
közművesítéshez szükséges árajánlatok beszerzésére.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
71/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Tusori Henrietta ingatlanvásárlási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tusori Henrietta, 6239
Császártöltés, Gábor Áron u. 17. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét
támogathatónak tartja.
2.) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdont képező 792 hrsz-ú ingatlanból 1500 m2
nagyságú területrész értékesítésétől nem zárkózik el.
3.) A Képviselő-testület a kérelem tárgyalását a soron következő ülésére halasztja.
4.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanrész
közművesítésére vonatkozóan a szolgáltatóktól árajánlatot kérjen, és azt terjessze be a
soron következő testületi ülésre.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: polgármester, jegyző
Császártöltési Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Oláh Józsefnek a Császártöltési Polgárőr Egyesület elnökének.
Oláh József:
Ismerteti, hogy az egyesület 1,5 év után sikeresen bejegyzésre került, melyet a falunap előtti
napon kapott meg. Tájékoztatja a testületet, hogy a polgárőrök már a Falunapon is ott voltak,
a kisebb eseményeket rendben sikerült helyretenniük. Elmondása szerint szeptember 1-től
folyamatosan működnek, minden reggel segítik az iskolás gyermekek átkelését a zebránál.
Elmondja továbbá, hogy a körzeti megbízottal közösen, illetve önállóan is tartanak
szolgálatot. Problémának látja, hogy kaptak ígéretet, illetve segítséget a megyei elnökségtől,
de még most is saját pénzből működnek. Ismerteti, hogy azért kérnek támogatást, hogy
működni tudjanak. A Császártöltési Polgárőr Egyesület elnökeként bejelenti személyes
érintettségét és kéri a szavazásból történő kizárását.
Takácsné Stalter Judit:
Kijelenti, hogy a polgárőrség jótékony hatását már érezték a falunapon, javasolja a támogatási
összeg kifizetését.
16

Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság is javasolja a Császártöltési Polgárőr Egyesület
támogatását 100.000 Ft összeggel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
72/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Oláh József személyes érintettsége
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva a Császártöltési Polgárőr Egyesület kérelme napirend megszavazása
idejére Oláh József képviselőt – személyes érintettsége miatt – a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
73/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Polgárőr
Egyesület – 6239 Császártöltés, Keceli u. 2. – részére 100.000,- Ft, azaz egyszázezer Ft
összegű támogatást állapít meg.
2.) A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározott időpontig számla
ellenében kell elszámolni.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére,
illetve aláírására.
Határidő: támogatás kifizetésére 2016. október 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesületnek az utófinanszírozás miatt
likviditási gondjai vannak, ennek az egyesületnek tagja Császártöltés is. Tájékoztatja a
testületet, hogy az egyesület tagi kölcsönként 344.375 Ft-ot kér 2017. június 30-ig.
Oláh József:
Érdeklődik, hogy mivel foglalkozik ez az egyesület.
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatásul elmondja, hogy olyan egyesület, mint az Üde-Kunság Leader csoportja,
településfejlesztési pályázatokkal foglalkoznak. Véleménye szerint ezek a csoportok kicsit
elaludtak, most nem annyira működnek, de bízik benne, hogy amennyiben lesz pályázat,
nekünk is lesz lehetőségünk lesz ezt kihasználni. Tájékoztatja a testületet, hogy 1 éve tagja az
önkormányzat ezen egyesületnek.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
74/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felső-Bácska
Vidékfejlesztési Egyesület – 6340 Bácsalmás, Hősök tere 3. – részére az egyesület
likviditási
nehézségeinek
enyhítése
céljából
344.375
Ft
–
azaz
háromszáznegyvennégyezer – háromszázhetvenöt forint - tagi kölcsön biztosításáról
határozott.
2.) A Képviselő-testület a tagi kölcsön szerződést a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal és formában jóváhagyja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására,
valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: tagi kölcsön kiutalására 2016. október 30.
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak kiegészítése
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Részletesen ismerteti az írásbeli előterjesztésben leírtakat. Javasolja a szavazatszámláló
bizottsági póttagok kiegészítését települési szinten, Mayer Istvánné – Császártöltés, BajcsyZs. u. 56. -, valamint Sebestyénné Márin Anna – Császártöltés, Bajai u. 62. - póttagokkal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
75/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak kiegészítése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 60/2014. (VIII.27.)
számú határozatában megválasztott szavazatszámláló bizottsági póttagokat települési
szent kiegészíti az alábbi személyekkel:
- Mayer Istvánné – 6239 Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 56.
- Sebestyénné Márin Anna – 6239 Császártöltés, Bajai u. 62.
2.) A Képviselő-testület falhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Takácsné Stalter Judit polgármester a nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 17.30 órakor
lezárta.
K.m.f.
Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző
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