Ügyiratszám: 30-1/2017.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 15-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, Hegyi Zoltán, Andocsné Lei Mónika képviselők
(6)
Igazoltan távol: Dr. Rígler Kálmán képviselő
Külön meghívott: Gatter István Gazdasági Irodavezető
Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt, a megjelenteket, a Kábel-Televízión keresztül a falu lakóit. Megállapítja,
hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet és
javasolja azt kiegészíteni a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme, valamint a
Császártöltési Polgárőr Egyesület kérelme 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 1/2017.
(II.20.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
3.) Középtávú tervezés a stabilitási törvény alapján
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.
(II.20.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2017. évi
költségvetéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
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5.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.
(II.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
6.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.
(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
7.) Császártöltés Község 2017. évi kulturális programterve
Előadó: Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező
8.) Egyebek:
- Polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
- Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
- Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
- Császártöltési Idősek Otthona vezetője illetményének módosítása
- Császártöltés Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve
- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2017. évi felhasználása
- Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
pályázati kiírásra
- Emlékmű állítás a felvidékről kitelepítettek emlékére
- Töltési Kamilla Patika Kft. kérelme
- ORBIS Alapítvány kérelme
- Schmidt Éva ingatlanvásárlási kérelme
- Egységes Falusi Sportkör támogatási kérelme
- Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
- Császártöltési Polgárőr Egyesület kérelme
- Lakáscélú támogatásra vonatkozó kérelem (Keresztes Réka)

Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy azon gondolkodott az úton idefele jövet, hogy amennyiben egy bőröndöt
kellene összeraknia egy hosszú útra, akkor mit vinni magával. Elmondja, hogy a tárgyait nem
tudná beletenni, mert egyrészről nem is férne bele minden, másrészről azok a földi élet
kellékei. Kifejti, hogy a családját sem tudná vinni, mert az az ő életük, és nem gondolja, hogy
vele tartanának akkor. Véleménye szerint olyan pillanatok férnének el abban a bőröndben,
amit átélünk jól, vagy rosszul, mert véleménye szerint tulajdonképpen ezek határozzák meg
az életünket, hogy ezeket hogy éljük át. Elmondja, hogy az örömteli pillanatok mosolyt
csalnak az arcokra, de nem tudunk mindig örülni, vannak fájdalmas pillanatok is, ezeket hogy
hogyan kezeljük, rajtunk is múlik. Előadja, hogy a pillanat a miénk, arra törekszünk, hogy sok
jó pillanatunk legyen, a szép emlékeket megtartja mindenki. Ismerteti, hogy polgármestersége
alatt szeretne sok jó pillanatot szerezni, melyek szép emlékeket tart meg mindenkiben.
Véleménye szerint nem volt ez másképpen januárban és februárban sem, hiszen volt két jól
sikerült bál, az egyik a Sváb bál, a másik az Iskolabál. Véleménye szerint ezek a bálak jó
hangulatúak voltak, nem feszélyezve, jókedvűen búcsúztatták a telet, egy kicsit oldotta a
hideg napokat. Ismerteti, hogy hagyományteremtő céllal egy sváb disznóvágásra meghívták a
falu lakóit. Elmondása szerint sokan kétkedtek, nem mertek eljönni. Már most mondja, hogy
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a jövőre, januárban ismét lesz disznóvágás, melyre mindenkit szeretettel vár. Hangsúlyozza,
hogy amennyiben hoznak valamit (süteményt, üdítőt, bort), azzal már jelképesen
hozzájárulnak a rendezvényhez, és nem érzik azt, hogy tétlenül nézik végig az eseményeket.
Elmondja, hogy úgy készült a vacsora, hogy figyelték, hogy mennyien lesznek, és annak
arányában, a megmaradt hurkát-kolbászt lefagyasztották és azt egy következő közösségi
rendezvényen fogják elfogyasztani. Tájékoztatást ad arról, hogy volt könnycseppet előcsaló
rendezvény is a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a
magyarországi németek, illetve a császártöltésről kitelepített svábok emlékére. Véleménye
szerint nem kerülhetjük el ezeket sem, addig, amíg emlékezünk, ezekre az eseményekre addig
megmaradnak emlékeinkben. Ismereti, hogy a következő időszakban várják a lakókat március
12-ére a Sportcsarnokba, ahol lesz egy vígjáték neves színészekkel. Meggyőződése, hogy ez
alkalommal is jó kikapcsolódás részesei leszünk.
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 2016. december 14. napján tartotta.
A Képviselő-testület a 2016. december 14-ei nyilvános Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

-

-

a 87/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló polgármester szóbeli beszámolóját elfogadta,
a 88/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltés
község 2016. évi kulturális életéről szóló beszámolót fogadta el,
a 89/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el,
a 90/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a belső
ellenőrzési feladatok 2017. évi ellátásáról határozott, Kócsóné Kürti Mária
könyvvizsgálót bízta meg a feladattal, a megbízási szerződés a felek részéről időközben
aláírásra került
a 91/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a 2017.
évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyta
a 92/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az
ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című
pályázati projektben való részvételről döntött,
a 93/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 4.
számú módosításának elfogadásáról határozott,
a 94/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltés
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét fogadta el,
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-

-

-

a 95/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltés
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési és a nemzetiségi önkormányzat
között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát megtárgyalta és a
módosított együttműködési megállapodást jóváhagyta. Az együttműködés a felek
részéről aláírásra került.
a 96/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
bérleti díjak felülvizsgálatáról határozott,
a 97/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Közétkeztetés
fejlesztésére vonatkozó VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtásáról döntött,
a pályázat határidőben benyújtásra került,
a 98/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Külterületi helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére vonatkozó VP6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról határozott, a pályázat határidőben beadásra
került,
a 99/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Takácsné Stalter
Judit polgármestert személyes érintettsége miatt - a polgármester jutalmazása napirend
megszavazása idejére - a szavazásból kizárta,
a 100/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester
jutalmazásáról határozott.

A Képviselő-testület a 2016. december 14-ei zárt Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

a 101/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Hegyi Zoltán
képviselőt, személyes érintettsége miatt – Hegyi Zoltán lakáscélú támogatására
vonatkozó kérelme napirend megszavazása idejére – a szavazásból kizárta,
a 102/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Hegyi Zoltán
részére lakáscélú támogatásként – 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás
nyújtásáról határozott, a szerződés megkötése folyamatban,
a 103/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Molnár József és
Erdélyi Krisztina részére lakáscélú támogatásként – 300.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás kifizetéséről döntött, a szerződés megkötésre került.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan – 6 igen szavazattal - elfogadja.
1/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület a polgármester szóbeli tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
II.
Rendeletalkotás

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Gatter István Gazdasági Irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Gatter István:
Az írásbeli előterjesztés alapján ismerteti, hogy a rendeletmódosítással a költségvetés fő
összege 342.395 e Ft-ról 342.443 e Ft-ra növekedik, az előirányzat növekedés 38 eFt, mely +
0,01 %. Elmondja, hogy az intézmények bevételei a kiszámlázott Áfa összegével módosultak,
a befizetés 2017. évet terheli, a működési támogatások az év végéig folyósított támogatási
összegeket tartalmazzák. Elmondása szerint a közhatalmi bevételek minimálisan elmaradtak a
várt mértéktől. Ismerteti, hogy a működési bevételek az alacsonyabb mértékben teljesült
épület fenntartási hozzájárulás összege és a 2017. évben befolyó közterület használati díjak
miatt kerültek csökkentésre. Tájékoztatást ad arról, hogy a felhalmozási célú átvett
pénzeszközök növekménye a behajtott szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás összegével
növekedett, a finanszírozási bevételek az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét
tartalmazzák. Előadja, hogy a kiadási oldalon a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő
járulékok az év végi állapotot tükrözik, a dologi kiadások csökkenése tapasztalható.
Ismerteti, hogy a beruházások, felújítások a jövő évre átütemezett beszerzések átütemezése
miatt csökkentek a fenti mértékben. Elmondja, hogy a tartalékok növekménye a beruházások
elmaradása miatti megtakarítások összegét tartalmazzák, a finanszírozási kiadások az
államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét tartalmazzák.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén áttekintették tételesen részleteiben a rendelettervezetet. Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést. Ismerteti továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és
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
1/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2016. (II.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
Középtávú tervezés a stabilitási törvény alapján
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

5

Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy nem terveznek hitelt felvenni, nincs olyan beruházás, melyben
adósság keletkezne. Elmondja, hogy terveik szerint az adókat nem emelik, azok az adónemek
maradnak, amik eddig is voltak. Ismerteti, hogy ezen adónemeket tervezték az elkövetkező 3
évre a helyi adók vonatkozásában.
Stadlerné Csányi Éva:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve – egyhangúan, 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Középtávú tervezés
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételeinek,
valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
2017. évet követő három évre várható összegét a jelen határozat mellékletében foglaltak
szerint állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV.
Rendeletalkotás
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Gatter István Gazdasági Irodavezetőnek. Felkéri a napirend ismertetésére.
Gatter István:
Ismerteti, hogy 2017. évben a költségvetési kiadások főösszege 331.366 eFt, az ellátandó
feladatoknál változás nem történt. Elmondja, hogy a költségvetési bevételeknél az
önkormányzat által irányított költségvetési szervet bevételeinél az intézményi
alaptevékenység 41.320 eFt, az önkormányzat működési támogatásainál az általános
működési támogatás 46.470 eFt, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok
támogatás 41.104 eFt, kulturális feladatok támogatása 2.745 eFt. Előadja, hogy az egyéb
működési célú támogatásoknál a közfoglalkoztatás 37.672 eFt, védőnő (OEP támogatás)
3.675 eFt, felhalmozási célú támogatásoknál Vis Maior támogatás 26.370 eFt. Közhatalmi
bevételeknél kiemeli a magánszemélyek kommunális adóját, mely 9.000 eFt, ismerteti
továbbá, hogy az iparűzési adó 70.000 eFt, gépjárműadó 6.000 eFt, talajterhelési díj 300 eFt,
egyéb közhatalmi bevételek: 500 eFt, működési bevételek 30.110 eFt. Tájékoztatást ad arról,
hogy az előző év költségvetési maradványa igénybevételének várható összege 16.000 eFt. A
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költségvetési kiadásoknál megemlíti a személyi juttatások összegét, mely 147.654 eFt, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31.237 eFt, dologi kiadások
88.149 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásai 3.258 eFt, egyéb működési célú kiadások, tartalékok
3.988 eFt, beruházások 47.546 eFt, felújítások 8.034 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások
1.500 eFt.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a beruházásoknál az idei évben nagy hangsúlyt kapnak az utak és a járdák.
Elmondása szerint fel fogják mérni az egész falu úthálózatát, kéri ebben a lakosság aktív
közreműködését. Elmondja, hogy 60 éve fektették le a járdákat a faluban, hangsúlyozza, hogy
a felújítási munkálatok hosszú, 10 éven is túl mutató projekt lesz. Fontosnak tartja az óvoda
előtt és a templom körül a járdák rendbetételét, valamint az Idősek Otthonának kifestését, az
Óvoda-Teleház előtti szakaszon az árkok lefedését, olyan formában, ahogy az a templom
mögött történt. Ismerteti, hogy a tervezett beruházások között szerepel továbbá a kiscsalai
buszmegállónál lámpa elhelyezése, a régi temetőnél a világítás kiépítése és WC kialakítása, a
Polgármesteri Hivatal 5-6 irodái nyílászáróinak cseréje, a ravatalozó felújítása, az orvosi
rendelő felújítása (TEOP pályázat keretében), közvilágítás korszerűsítése, Közösségi Ház
nyílászáróinak javítása, kátyúzás, útjavítás. Elmondja, hogy most a tél elmúltával látni lehet,
hogy az Zöldfa utcában komoly probléma mutatkozik kb. 600 méteres szakaszon a közúton.
Ismertetése szerint több helyen látta, hogy komoly kátyúk keletkeztek a tél folyamán.
Megemlíti a TOP pályázat keretében történő kerékpárút tervezését. Ismerteti, hogy ezek a
tervek, ezek a főbb irányvonalak. Előadja, hogy ezen kívül terveik között szerepel 2 ingatlan
megvásárlása, az egyik a nyugdíjas otthon mellet, másik a Keceli utcában egy sváb
jellegzetességű épület. Ismerteti, hogy a közfoglalkoztatási programra a költségvetésből
minimális összeget kell tervezni. Tájékoztatást ad arról, hogy a fóliázást elkezdik, az iskolai
konyha ellátása a cél. Álláspontja szerint ez egy fontos lépés a hűtőkamra megépítése mellett.
Elmondja, hogy még fontosnak tartja, hogy március elején megkezdik a parkoló kiépítését,
melyre az anyag már megvan, csupán az időjárás függvénye, hogy biztonságosan
hozzákezdjenek a munkálatokhoz. Kiemeli, hogy a parkolás nagy gondot jelent a központban,
ezért minél előbb szükségesnek tartja a parkoló kialakítását. Sokak kérdésre válaszolva
elmondja, hogy a piac kialakítása sok pénzbe kerül, ehhez folyamatosan nézik a pályázatokat,
a terület rendelkezésre áll a parkoló mögötti részen.
Hegyi Zoltán:
Véleménye szerint az útfelméréshez hozzá kellene kapcsolni a vízelvezető árkok felmérését
is, hiszen az átereszek el vannak tömődve, a gócpontokat meg kellene találni.
Takácsné Stalter Judit:
Jogosnak tartja a felvetést. Elmondja, hogy ahol és amikor kellett a tűzoltók kivonultak a
belvízi problémák miatt. Kéri a lakosságot is, hogy tartsák tisztán, illetve ne töltsék fel az
árkokat, hiszen néhol teljesen betemették kényelmi szempontból. Véleménye szerint padkázni
is kellene, mert valahol magasabb ez a terület, mint az út és nem engedi, hogy átfolyjon a víz.
Álláspontja szerint az út- és járdafelméréssel egyidejűleg az árkok felmérését is meg tudnák
csinálni. Bízik benne, hogy ritkán lesz ilyen nagy eső, illetve olvadás.
Stadlerné Csányi Éva:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság részletesen áttekintette a költségvetést.
Elmondja, hogy a kiadás-bevétel egyensúlyban van, minimálisan lesz lehetőség fejlesztésre,
beruházásra, egyesületek támogatására, saját erő bevonásával pályázatokra is van lehetőség.
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet. Ismerteti továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra
javasolja az előterjesztést.

7

A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy Császártöltés Község vonatkozásában jelenleg a 3/2009. (II.22.)
önkormányzati rendelet szabályozza a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás valamint az
Idősek Otthona esetében az idősek ápolása, gondozása szociális ellátás térítési díjait.
Elmondja, hogy a jelenleg hatályos rendelet megalkotása óta számos esetben módosításra
került, így az átláthatóság érdekében a hatályos önkormányzati rendelet módosítása helyett, új
rendelet megalkotását kezdeményezte. Tájékoztatást ad arról, hogy az előterjesztés melléklete
két esetben térítési díjemelésre tesz javaslatot. Ismerteti, hogy az Idősek Otthona tekintetében
az intézményi térítési díj jelenleg havi 90 ezer forint, javaslatot tesz annak 93 ezer forintra
történő emelésére. Elmondja, hogy a házi segítségnyújtás esetében a térítési díj a 2016-os
évben 460 Ft/óra volt. Az önköltségszámítás során a tényleges óradíj 1397 Ft/óra lenne, de
ilyen hatalmas óradíj emelés esetén valószínűleg kevesen vennék igénybe ezt a szolgáltatást
így javasolják a 700 forintos óradíj elfogadását. Tájékoztatást ad arról, hogy a tervezet
értelmében a szociális étkeztetés térítési díja nem változik, tekintve, hogy a szolgáltató térítési
díjat nem kíván emelni. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet a testület támogató döntése esetén
2017. március 1. napján lépne hatályba.
Hegyi Zoltán:
Véleménye szerint, akik ténylegesen nem veszik igénybe a házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatást, csak papíron igénylik, azoknak jó lenne, ha átgondolnák ezt a dolgot, mert
azoktól veszik el a lehetőséget, akik ténylegesen igénybe szeretnék venni, így ők nem férnek
hozzá a házi segítségnyújtáshoz.
Takácsné Stalter Judit:
Teljesen jogosnak tartja a hozzászólást, elmondja, hogy utána néztek ennek a dolognak.
Megkéri Hábermayer Viktória jegyzőt, hogy ismertesse az önkormányzat lehetőségeit.
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy úgy kötötték meg a megállapodást az ellátottakkal házi segítségnyújtás
esetében, hogy abban az esetben, amikor az ellátottnak legalább 3 hónapja térítési díj tartozása
van, akkor felszólítást követően 6 hónap után fel lehet mondani a szerződést, illetve
felmondásra kerülhet az ellátást nyújtó részéről a megállapodás az együttműködés hiánya
esetén is.
8

Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy 1 fő szociális gondozóra 9 fő ellátott juthat. Elmondja, hogy
sokan jelentkeznek, sokan várakoznak, de vannak olyan ellátottak, akik bekerültek a
rendszerbe, ugyanakkor nem veszik igénybe a szolgáltatást, így elveszik a lehetőséget
másoktól.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. Reálisnak tartja az
emeléseket, biztat mindenkit, hogy vegyék igénybe a szolgáltatásokat, a házi segítségnyújtást
akár 10 percre is igénybe lehet venni. Bízik benne, hogy ez az emelés nem tántorít vissza
senkit a szolgáltatások igénybevételétől.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy házi segítségnyújtás esetében az óradíj önköltsége 1.400 Ft-ba kerül az
önkormányzatnak. Ismerteti, hogy kötelezően ellátandó feladat, melynek akkor van értelme,
ha aktívan tud dolgozni a gondozó. Kéri, hogy vegye mindenki komolyan és ennek
megfelelően igényelje a szolgáltatást. Egyetért azzal, hogy kell a házi segítségnyújtás, hiszen
ha a hozzátartozó távol él, tud segíteni a gondozó a gyógyszerbeadásnál, vérnyomásmérésnél,
bevásárlásnál, stb. Jó dolognak tartja ezt a szociális alapszolgáltatást, mert sok olyan feladat
van, amit önállóan nem tud elvégezni az ellátott, de ezen ellátással még az otthonában
maradhat. Kéri, hogy az ellátásba bekerültek ténylegesen vegyék igénybe a szolgáltatást, mert
anélkül nem tudnak hatékonyan dolgozni.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti
rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI
DÍJÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VI.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban
alkotta meg és fogadta el a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
és egyéb juttatásairól szóló 7/2003. (IV.20.) rendeletét, mely rendelet megalkotása óta 3
alkalommal, legutoljára 2011-ben került módosításra. Tájékoztatást ad arról, hogy az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet a jelenleg hatályban lévő rendelethez képest
a képviselői alapdíj módosításra tesz javaslatot a jelenlegi havi bruttó 25 ezer Ft-os összegről
bruttó 30 ezer Ft összegre 2017. január 01-től.
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Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt módosításokkal
javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi
Bizottság javasolja, hogy a képviselő bizottsági tagok az alapdíjon felül 15.000 Ft-ot, illetve a
nem képviselő bizottsági tagok munkájukért szintén 15.000 Ft-ot kapjanak a rendelettervezetben szereplő 11.000 Ft helyett. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja
továbbá, hogy a bizottsági elnökök díjazása a képviselői alapdíjon felül 18.000 Ft legyen a
tervezetben szereplő 14.000 Ft-tal szemben. Hangsúlyozza, hogy a képviselői tiszteletdíjak
hat éve nem emelkedtek és bruttó összegben értendőek. Ismerteti továbbá, hogy az Ügyrendi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS BIZOTTSÁGI TAGOK
TISZTELETDÍJÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

VII.
Császártöltés Község 2017. évi kulturális programterve
Előadó: Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező
(írásbeli előterjesztés)
Rácz Hajnalka Mária:
Köszönti a jelenlévőket. Részletesen ismerteti az írásbeli előterjesztésben leírtakat.
Tájékoztatást ad az állandó feladatokról, a 2017-es programnaptárról, a pályázatokról, illetve
a célkitűzésekről. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a kulturális programtervet elfogadni
szíveskedjenek.
Takácsné Stalter Judit:
Két dologról tájékoztatja a jelenlévőket, az egyik, hogy ma kapott az önkormányzat értesítést
arról, hogy a Császártöltési Értéktár Bizottság javaslatára a Császártöltési Pincesorok
felvételre kerültek az Bács-Kiskun Megyei Értéktárba. Számára nagy büszkeség és öröm,
hogy ez megtörtént. Elmondja továbbá, hogy német partnertelepülésünk, Deggenhausertal
lakói nagy lelkesedéssel készülnek a 25 éves partnerkapcsolat megünneplésére, melyre
szeretettel várják Császártöltés lakóit. Ismerteti, hogy minden postaládába meghívót dobtak az
eseménnyel kapcsolatban. Kéri a lakosságot, aki tud jöjjön el, partnerkapcsolatnál tud aludni.
Tájékoztatást ad arról, hogy a létszám ismeretében lesz a várható utazási költség
kiszámolható. Ismerteti, hogy március 10 a jelentkezési határidő, addig várják az
érdeklődőket.
Andocsné Lei Mónika:
Ismerteti, hogy az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a 2017. évi
kulturális programtervet.
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A Képviselő-testület a beszámolót – figyelembe véve az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság javaslatát is - egyhangúan – 6 igen szavazattal - elfogadja.
3/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltés Község Önkormányzatának 2017. évi kulturális programterve
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Császártöltés Község
Önkormányzatának 2017. évi kulturális programtervét megtárgyalta és azt a jelen
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
A kulturális programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VIII.
Egyebek
Polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Hábermayer Viktória jegyzőt a napirend ismertetésére.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testületnek február 28-ig kell jóváhagynia a polgármester
szabadságának ütemezését. Tájékoztatást ad arról, hogy jogszabály alapján évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult a polgármester. Elmondja, hogy az
előterjesztés része a szabadság nyilvántartás, mely egy tervezet. Ismerteti, hogy ezen tervben
alapján előző évről áthozott szabadság nem szerepel, így 39 nap szabadsága lesz polgármester
asszonynak 2017-ben. Elmondja, hogy a testület támogató döntése szükséges a tervezet
elfogadásához.
A Képviselő-testület - 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
4/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Császártöltés Község
Polgármestere 2017. évi szabadsága ütemezését jelen határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Bejelenti személyes érintettségét, és kéri a szavazásból történő kizárását. Átadja a szót Lovasi
Gábor alpolgármesternek a napirend levezetése céljából.
Lovasi Gábor:
Felkéri Hábermayer Viktória jegyzőt a napirend ismertetésére.
Hábermayer Viktória:
Tájékozatja a bizottságot, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 1. napjától
módosította a polgármester díjazására vonatkozó szabályokat. Tájékoztatást ad arról, hogy a
főállású polgármester illetményének meghatározása az államtitkár számára megállapított
illetmény alapul vételével történik. Ismerteti, hogy az államtitkári illetmény 2017. január 1.
napjától az Mötv. 71.§ (2) bekezdése értelmében mindösszesen: 997.170 Ft. Elmondja, hogy a
polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdés d.) pontja értelmében az államtitkári
illetmény 55%-a, a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében, mely
Császártöltést tekintve bruttó 548.444,.- Ft, mely száz forintra kerekítve bruttó 548.400 Ft.
Tájékoztatást ad arról, hogy a polgármesteri illetmény módosulása következtében a
polgármester költségtérítésének összege is megváltozik az Mötv. 71.§ (6) bekezdésére
figyelemmel. Elmondja, hogy a hivatkozott jogszabályhely értelmében a főállású
polgármester illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre jogosult havonta, mely
településünk esetében ez 82.260,- Ft/hó.
Stadlerné Csányi Éva:
Kiemeli, hogy ezt törvény határozta meg. Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
A Képviselő-testület - 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
5/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Takácsné Stalter Judit polgármester személyes érintettsége
1.) A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása napirend megszavazása idejére Takácsné Stalter Judit
polgármestert - személyes érintettsége miatt - a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
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6/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takácsné Stalter Judit
polgármester illetményét – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§ (1) bekezdése és 71.§ (4) bekezdés d)
pontja valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. §
(1) bekezdése és 131. § (1) bekezdése alapján - 2017. január 1. napjától havi bruttó
548.400,- (azaz ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz) Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület a polgármester havi költségtérítését az Mötv. 71.§ (6) bekezdése
alapján 2017. január 1. napjától illetményének 15%-ának megfelelő összegben, azaz
bruttó 82.260,- (nyolcvankettőezer-kettőszázhatvan) Ft-ban állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLIX.
törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
Képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti
összegben állapítja meg. Elmondja, hogy a hivatkozott jogszabály 71.§ (5) bekezdése
értelmében a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek összege településünk esetében havi
bruttó 274.200,- Ft. Ismerteti, hogy ennek megfelelően a társadalmi megbízatású
alpolgármester havi tiszteletdíja ezen összeg 70-90%-a lehet, ami jelen esetben bruttó 191.940
és bruttó 246.780,- Ft közötti összegben állapítható meg. Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80.§ (3) bekezdése alapján a
társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult, melynek a település esetében havi bruttó 28.791,-Ft és
37.017,- Ft közötti összegben határozható meg.
Lovasi Gábor:
Bejelenti személyes érintettségét és kéri a szavazásból történő kizárását.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság kikérte polgármester asszony véleményét, akinek
elmondása szerint jelentős segítségére van az alpolgármester. Elmondja, hogy mindezek
figyelembe vételével a Pénzügyi Bizottság az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 85%-ának megfelelő összegben, azaz 233.070 Ft-ban,
költségtérítését ennek megfelelően 34.961 Ft-ban javasolja megállapítani.
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A Képviselő-testület - 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
7/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Lovasi Gábor alpolgármester személyes érintettsége
1.) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása napirend megszavazása idejére Lovasi
Gábor alpolgármestert - személyes érintettsége miatt - a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
8/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lovasi Gábor
Császártöltés, Keceli u. 76/A. szám alatti társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80. § (2) bekezdése alapján -, 2017. január 1. napjától a társadalmi megbízatású
polgármester
tiszteletdíja
85%-ában,
azaz
havi
bruttó
233.070,(kettőszázharmincháromezer-hetven) Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület az alpolgármester havi költségtérítését a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80.§ (3) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától tiszteletdíja 15%-ának
megfelelő összegben, azaz bruttó 34.961,- (harmincnégyezer-kilencszázhatvanegy) Ft-ban
állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltés Idősek Otthona vezetője vezetői pótlékának módosítása
Előadó: Takácsné Stalter Judit
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2013.
(VI.28.) számú határozatában 2013. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig Flaisz Emőkét
nevezte ki a Császártöltési Idősek Otthona vezetőjének. Elmondja, hogy az akkori Képviselőtestület az intézményvezető magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ában, azaz 50.000
Ft-ban állapította meg. Tekintve, hogy Flaisz Emőke munkájával az önkormányzat
maradéktalanul meg van elégedve, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vezetői
pótlékot 2017. január 1. napjától a pótlékalap 375 %-ában azaz 75.000,- Ft-ban állapítsa meg.
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Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a polgármester asszony véleményének és a
rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségnek a figyelembe vételével javasolja az előterjesztés
szerinti magasabb vezetői pótlék mértékének növelését a Császártöltési Idősek Otthona
vezetőjének esetében 2017. január 1. napjától az előterjesztésben foglalt mérték szerint.
A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
9/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Idősek Otthona vezetője vezetői pótlékának módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2013. (VI.28.) számú
határozatának 2.) pontjában foglaltakat módosítva a Császártöltési Idősek Otthona
vezetőjének, Flaisz Emőkének magasabb vezetői pótlékát 2017. január 1. napjától a
pótlékalap 375 %-ában, azaz havi bruttó 75.000,- Ft összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltés Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy március 31. napjáig éves összesített közbeszerezési tervet köteles készíteni az
az önkormányzat az adott évre tervezett közbeszerzésekről. Elmondja, hogy a közbeszerzési
terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őrizni. Tájékoztatást ad
arról, hogy a közbeszerzési terv év közben bármikor módosítható.
Stadlerné Csányi Éva:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
10/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.
évre vonatkozó közbeszerzési tervét a melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy az
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisba valamint a www.csaszartoltes.hu honlapra felkerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2017. évi felhasználása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy nem tértek el a tavalyi tervektől,
továbbra is ebben az irányba szeretnének menni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a
Környezetvédelmi Alap 2016. december 31. napi pénzmaradványa 1.812.436,- Ft volt.
Ismerteti, hogy az előterjesztésben foglalt javaslat szerint a befolyt összeg 2017. évben a
csapadékvíz-elvezető árkok rendbetételére, járdák karbantartására, helyreállítására, támfal,
partfal felújítására, helyreállítására, parkosításra illetve parlagfű elleni védekezésre
használható fel a testület támogató döntése esetén.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
11/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2017. évi felhasználása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek alábbi célokra történő felhasználásáról
határozott:
- Csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, tisztítása, karbantartása,
- Járdák karbantartása, helyreállítása,
- Támfal, partfal felújítás, helyreállítása,
- Parkgondozás, parlagfű elleni védekezés.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Környezetvédelmi
Alap 1.) pontban meghatározott célú felhasználásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati kiírása
Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Gatter István Gazdasági Irodavezetőnek.
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Gatter István:
Ismerteti, hogy az ASP Korm. rendelet szerint 2017. október 1-jéig az önkormányzati
adórendszerhez, 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi
szakrendszeréhez (gazdálkodás, iratkezelés, hagyaték, ingatlankezelés) köteles csatlakozni az
önkormányzat. Elmondja, hogy az un. felhő alapú rendszeren keresztül saját személyi
igazolvánnyal lehet feljelentkezni a rendszerre. Ismerteti, hogy a „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás az ASP
Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok
számára nyújtott csatlakozási források biztosításával. Ismertetése szerint az ASP központhoz
történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony
működéshez elengedhetetlen az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat
teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt: munkaállomás, laptop,
monitor, kártyaolvasó, nyomtató. Elmondja, hogy a támogatási kérelem benyújtására az
önkormányzat 2017. március 14. napig jogosult. A támogatás formája ismertetése szerint
vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke az elszámolható költségek 100 %-a, a 3000
fő alatti lakosságszámú település esetén legfeljebb 6.000.000 Ft. Ismerteti továbbá, hogy a
szakmai tevékenységre elszámolható költség nem haladhatja eszközök beszerzésénél a
3.300.000,- Ft-ot, működésfejlesztés szabályozási keretek kialakításnál a 780.000 Ft-ot,
önkormányzati szakrendszer adatminőségének javítása migrációjánál 1.320.000 Ft-ot,
oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazásnál 180.000 Ft-ot, tesztelés, élesítésnél
240.000 Ft-ot. Tájékoztatást ad arról, hogy a támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt
támogatás 100 %-a. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a pályázat során a maximum
6.000.000 Ft összegű támogatás elnyerése érdekében az előterjesztés részét képező határozattervezetben foglaltak szerint döntsön.
Hegyi Zoltán:
Megkérdezi, hogy az utófinanszírozást meg lehet-e csinálni úgy, hogy előfinanszírozott
legyen, hogy előlegként igénybe lehetne venni az összeget.
Gatter István:
Tájékoztatást ad arról, hogy előlegként igénybe lehet venni az összeget.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy kötelező átállni ezért muszáj megvalósítani. Reméli, hogy a kiírásnak
megfelelően 100 %-os megvalósítású lesz a pályázat. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság
javasolja az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
12/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati kiírásra
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ASP
központhoz történő csatlakozás - maximum bruttó 6.000.000 Ft összköltségének 100%-os
fedezetére – Császártöltés Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és
megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére,
valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására.
17

Határidő: folyamatos, illetve 2017. március 14. (a pályázat benyújtásának napja)
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Emlékmű állítás a felvidékről kitelepítettek emlékére
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Véleménye szerint addig él egy közösség, amíg az emlékeiben megtartja a múltját. Ismerteti,
hogy a 20. század közepén sajnálatos események voltak - háború, kitelepítés, Malenkij
robotra elhurcolás, felvidékről kitelepítés. Tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy ez az
emlékmű arra szolgálna, hogy ott emlékezzünk meg e tragikus eseményről. Elmondása szerint
a Ligetben kerülne elhelyezésre az emlékmű, és az ideérkező rokonok, akik kötődnek az
eseményhez gyertyát, virágot tudnak majd itt elhelyezni. Elmondja, hogy április 12- én van a
Felvidékiek kitelepítésének az emléknapja, tervei szerint az emlékmű felavatására e körüli
időpontban, egyik vasárnap kerülne sor.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja az emlékmű felállítását 150.000-Ft összeg
erejéig.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
13/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Emlékmű állítása a felvidékről kitelepítettek emlékére
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
véleményét figyelembe véve – a Ligetben a felvidékről kitelepítettek emlékére emlékmű
állításáról határozott.
2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban meghatározott emlékmű megvalósítására
költségvetésében bruttó 150.000,- Ft összeget elkülönít.
3.) A jelen határozat 1) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. április 12.
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester

Töltési Kamilla Patika kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
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Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti a kérelemben foglaltakat. Elmondja, hogy a szolgáltatásban is gondot jelent a
gyógyszertárban lévő rossz, elavult elektromos hálózat, melynek felújítása szükséges.
Tájékoztatást ad arról, hogy a bérlő kéri a teljes felújítás költségének arányában - mely az
előzetes kalkulációk szerint kb. 1 millió Ft - a bérleti díj elengedését. Ismerteti, hogy ez az
ingatlan önkormányzati tulajdonban van, bérleményként használják. Javasolja, hogy a
felújítási munkálatok számlával igazolt költsége a megvalósítást követően a bérleti díjból
kerüljön jóváírásra.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetért azzal, hogy fel kell újítani a gyógyszertárban az
elektromos hálózatot. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a számlákkal igazolt elkészült
munkálatok után a bekerülési költség bérleti díjból történő jóváírását javasolja maximum
1.000.000,- Ft erejéig.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
14/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Töltési Kamilla Patika Kft. kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Töltési Kamilla Patika
Kft. kérelmét elfogadja, a 6239 Császártöltés, Keceli u. 106. szám alatti, önkormányzati
tulajdont képező gyógyszertár épülete elektromos hálózatának felújítását támogatja.
2.) A Képviselő-testület a Töltési Kamilla Patika Kft-t., mint bérlőt – nevezett kérelmére - a
felújítási munka megvalósítását követően a beruházás bekerülési költségének számlákkal
igazolt összegének erejéig, legfeljebb azonban 1.000.000,- Ft összegighatárig a bérleti díj
megfizetése alól mentesíti.
3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Orbis Alapítvány kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti az Orbis Alapítvány kérelmét. Elmondja, hogy az alapítvány kéri a jelenlegi
helyiségbérleti szerződés módosítását, melynek értelmében kérik, hogy csak az iskolai tanévre
vonatkozzon a bérleti díj. Tájékoztatást ad arról, hogy eddig teljes évre szólt a szerződés, de
ténylegesen nyáron eddig sem fizettek bérleti díjat. Ismerteti, hogy a 2015. július 27. napján
kelt helyiségbérleti szerződés és az ugyanezen a napon kelt együttműködési megállapodás
szinkronjának megteremtése érdekében van szükség a helyiségbérleti szerződés módosítására.
Formai dolognak tartja a módosítást, javasolja, hogy a kérelemnek és az együttműködési
megállapodásnak megfelelően tanévre, azaz szeptembertől június végéig terjedő időszakra
vonatkozzon a bérleti szerződés.
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Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadhatónak látja a szerződés módosítását, azt
támogatja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
15/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Orbis Alapítvány kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orbis Alapítvány - 7100
Szekszárd, Toldi u. 8. II/4. - kérelmére a 62/2015. (VI.24.) számú Kt. határozatának 4.
pontjában foglaltakat kiegészíti azzal, hogy az alapfokú művészetoktatás (társastánc
tanszak) megvalósításának helyszínéül szolgáló Teleház kiállítótermének és a hozzá
tartozó kisegítő helyiségek vonatkozásában a bérleti díj fizetési kötelezettség a szerződés
érvényességének ideje alatt tanévre vonatkozik, azaz szeptember 1. napjától június 30.
napjáig szól.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Orbis Alapítvánnyal 2015. július
27. napján megkötött helyiségbérleti szerződés jelen szerződés 1.) pontjában
meghatározottak szerinti módosítása elkészíttetésére és aláírására.
Határidő: szerződés módosítására 2017. március 31.
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester

Schmidt Éva ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti a kérelmet, melyben egy 174 és egy 234 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban
lévő kertekről van szó, melyek az ún. Garamvölgyi közben találhatóak. Elmondja, hogy az
ingatlanok ingoványos, náddal benőtt területek. Tájékoztatást ad arról, hogy a tavalyi év
során az önkormányzati kertészet a nádas részt ezeken a területeken megpróbálta kitakarítani
több-kevesebb sikerrel. Ismerteti, hogy sajnos az ott eltöltött munka nem térült meg, nem volt
rajta haszon.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja ezeknek az ingatlanoknak az eladását, 250,Ft/m2 áron, illetve javasolja, hogy a felmerülő egyéb költségek is a vevőt terheljék.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
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16/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Schmidt Éva ingatlanvásárlási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Schmidt Éva, 6239 Császártöltés, Gőzmalom u. 74.
szám alatti lakos kérelmére az alábbi önkormányzati tulajdont képező ingatlanok
értékesítéséről határozott:
a) császártöltési 1382 hrsz-ú, 174 m2 nagyságú kivett, beépítetlen terület művelési
ágú ingatlan,
b) császártöltési 1387 hrsz-ú, 234 m2 nagyságú kivett, beépítetlen terület művelési
ágú ingatlan.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pontjában meghatározott ingatlanok vételárát
250,-Ft/m2 árban határozza meg.
3.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1) pontjában meghatározott ingatlanok vevőjéül
Schmidt Éva, 6239 Császártöltés, Gőzmalom utca 74. szám alatti lakost jelöli ki.
4.) Az ingatlanok adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a
vevőt terheli.
5.) A Képviselő-testület az ingatlanok értékére tekintettel megállapítja, hogy a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) és (4) bekezdése alapján az 1.
pontban meghatározott önkormányzati tulajdont képező ingatlanok értékesítése esetén a
Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog nem illeti meg.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
valamint az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Egységes Falusi Sportkör támogatási kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy működik a focicsapat, a TAO pályázat keretében 30 % önrészt kellene az
önkormányzatnak biztosítani. Elmondja, hogy a már megvásárolt és bemutatott Honda
fűnyíró, mosógép, illetve tárgyi eszközök, mezek az egyesület munkájához szükségesek.
Tájékoztatást ad arról, hogy égetően szükséges a focipálya locsolása, mely jelenleg nem
megoldott. Ismerteti, hogy a globusból már nem lehetett vizet vételezni tekintve, hogy új
rendszer épült ki, mely egy zárt rendszer és erre nem tudtak rácsatlakozni. Elmondja, hogy
ezen ok miatt az elmúlt 2 évben nem tudtak locsolni, meggyőződése, hogy a megoldás a
kútfúrás lenne. Kéri, hogy ne legyenek türelmetlenek a focicsapattal kapcsolatosan, hiszen
csapattá kell válniuk. Kiemeli, hogy ők ezt a szabadidejükben, térítés nélkül végzik.
Meggyőződése szerint idő kell ahhoz, hogy megerősödjön a csapat. Locsolási lehetőség
megvalósításához kéri a képviselők támogatását.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a kérelemben meghatározott összegben és célra
a kért támogatási összeg biztosítását.
Lovasi Gábor alpolgármester 17.25 órakor elhagyja a tanácstermet, a Képviselő-testület 5
fővel folytatja tovább a munkáját.
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A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 5 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
17/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Egységes Falusi Sportkör támogatási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egységes Falusi
Sportkör – 6239 Császártöltés, Keceli u. 107. – részére 1.900.000,- Ft, azaz egymilliókilencszázezer 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 2017. április 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Takácsné Starter Judit polgármester
Takácsné Starter Judit:
Ismerteti, hogy a Császártöltési Önkéntes Tűzoldó Egyesület 400.000 Ft-ot kér
támogatásként. Tájékoztatást ad arról, hogy elkülönítettek pénzt az egyesületek támogatására.
Fontosnak találja az egyesület támogatását, mert szükség van rájuk, mozgósítani tudják őket,
ha valami probléma merül fel például belvíznél, csőtörésnél, tűzoldásnál. Véleménye szerint
stabil, megbízható egyesület, 100 %-ban támogatható.
Oláh József:
A Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként bejelenti személyes érintettségét és
kéri a szavazásból történő kizárását.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság fontosnak tartja a támogatást, köszönik a munkájukat,
javasolja a 400.000,- Ft támogatási összeg megítélését.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 4 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
18/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Oláh József képviselő személyes érintettsége
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
napirend megszavazása idejére Oláh József képviselőt – személyes érintettsége miatt – a
szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
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19/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Önkéntes
Tűzoltó Egyesület – 6239 Császártöltés, Keceli u. 2. – 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 2017. április 30.
Felelős: polgármester, jegyző

Császártöltési Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Hangot ad annak, miszerint nagy öröm számára, hogy megalakult a Császártöltési Polgárőr
Egyesület, hiszen biztonságot ad a falunak, szükséges a működésük, mely a Falualapítók
Ünnepén is érzékelhető volt. A kérelemben foglaltaknak megfelelően 300.000 Ft támogatást
javasol megállapítani a Császártöltési Polgárőr Egyesületnek.
Oláh József:
A Császártöltési Polgárőr Egyesület elnökeként bejelenti személyes érintettségét és kéri a
szavazásból történő kizárását.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a 300.000 Ft támogatási összeg megállapítását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 4 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
20/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Oláh József képviselő 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 támogatási kérelme napirend
megszavazása idejére Oláh József képviselőt – személyes érintettsége miatt – a
szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
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21/2017. (II.15.) 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 300.000,- Ft, azaz háromszázezer
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 2017. április 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a 2014-ben elkészült játszótéren katasztrofális állapotok uralkodnak.
Megkérdezi, hogy szükséges-e az erőviszonyokat itt bemutatni? Álláspontja szerint egy
dühöngőt kellene azoknak kialakítani, akik ezt tették. Hangsúlyozza, hogy ide gyerekek
járnak és széttört játékot fogadják őket. Ismertetése szerint a játszótér használatát leíró táblát
is széttörték. Előadja, hogy a rongálók, károkozók nem gondolják, hogy ha egyszer nekik is
lesz gyerekük és szeretnék kivinni a játszótérre, lehet, hogy már nem lesz hova. Kéri, hogy a
falu miatt is vigyázzunk az értékeinkre, gondozzuk azokat, hogy erőinket új dologra tudjuk
fordítani, és ne visszafelé kelljen lépnünk egyet, mert ha mindig a javításra költünk, másra
nem fog jutni.

Takácsné Stalter Judit polgármester a nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 17.35 órakor
lezárta.
K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző
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