Ügyiratszám: 34-5/2012.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült :

Császártöltés község Képviselő-testületének 2012. június 27-én 16,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében.

Jelen vannak : Frick József polgármester, Bergmann Jánosné és Liska Antal
alpolgármesterek, Berger Andrásné, Hegyi Zoltán, Ledniczky László,
Stadlerné Csányi Éva, Vörös Györgyné képviselők.
(8)
Külön meghívott: Flaisz Emőke Idősek Otthona vezetője, Gatter István Költségvetési
Irodavezető, Ruzsinkó Zsolt körzeti megbízott.
Hábermayer Viktória jegyző
Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelent meghívottakat, a
Kábel Tv-n keresztül a falu lakosságát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja,
hogy a napirendek kihirdetésre kerültek, javasolja, hogy az önkormányzati vagyontárgyak
értékesítése napirendet kéri kivenni a mai anyagból és pótlólag az Üde- Kunság
Vidékfejlesztési Egyesület kérelmét tárgyalni. Kéri, hogy napirenden kívül hallgassa meg a
testület Ruzsinkó Zsolt bemutatkozását. Ledniczky László képviselő és Liska Antal
alpolgármester jelzik, hogy az Egyebek napirendben szeretnének hozzászólni.
A Képviselő-testület – a javasolt módosításokkal együtt- a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Frick József polgármester
2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.
(VII.01.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Frick József polgármester
3.) Beszámoló a KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona császártöltési
telephelyének tevékenységéről
Előadó: Flaisz Emőke részlegvezető
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4.) Egyebek:
-

KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázathoz szükséges
képviselő-testületi döntés meghozatala az EU önerő alap pályázat
benyújtásáról
A települési és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Traktor vásárláshoz önrész biztosítása
EIB szennyvíz-beruházási hitel tőketörlesztése
A Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme
Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete Császártöltési Csoportjának
támogatási kérelme
Kubecska Attila ingatlanvásárlási kérelme
Kakuszi József kérelme
Az Üde- Kunság Vidékfejlesztési Egyesület kérelme

Napirenden kívüli észrevételek
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy a legutóbbi testületi ülés óta az utak kátyúzása, javítása
megtörtént, a legproblémásabb helyek lettek rendbe téve. Ismerteti, hogy a javítás
összköltsége 1,2 millió Ft, melyből az önkormányzatnak 300.000,- Ft előleget kellett fizetnie,
a fennmaradó összeg kifizetése novemberben lesz esedékes.
Elmondja, hogy hosszas tárgyalások után az Önkormányzat térítésmentesen megkapta a Vasstanyai utat a magyar államtól. A szerződés aláírásra került Budapesten, jelenleg a földhivatali
átvezetése folyik. Az út állaga nem bírja a nagy terhelést, ezért a jövőben korlátozások
bevezetését tervezi. Szabadidős útnak szeretné átalakítani, hiszen sokan sportolnak, futnak,
kerékpároznak itt. Elmondása szerint ez meg lesz tervezve, erre turisztikai vonalon lehet
pályázni.
A Polgármesteri Hivatal udvarának térkövezése elkészült, ezáltal megvalósult a hivatal
udvarában való biztonságos parkolás. Kalkuláció készült a tető átcserepezésére is. Az
utcafront új cserepei, a bádogozás, kb. 3 millió forint összeg. A tető után a külső homlokzat,
valamint a bejárati kapu cseréje is megtörténik majd tervei szerint. Két ajánlatot kért a tetőre.
Az Akker-Plusz kft. és a Modus Operandi Kft. közül ez utóbbi kedvezőbb árat, és halasztott
fizetést ajánlott. Nyár végére tervezi ennek megvalósítását. A megvalósítás során
közfoglalkoztatottak bevonását tervezi.
A Tájház felújítása is folyik, ezeket a munkákat Berger Józsefné irányítja és felügyeli.
Ismerteti, hogy elkészült a falfűtés a Tájházban, melyre azért volt szükség, hogy a tél
folyamán a vizesedést meggátolják. Elmondja, hogy a villany át lesz szerelve és riasztó lesz
kiépítve. Ismerteti, hogy elkészült a böllérmúzeum épülete is, valamint a múzeumból a
kitelepítésre vonatkozó anyag átkerült a Közösségek Házába, ahol ezen történeti kiállítás már
látogatható.
Az egyesületek indok alapján kérhetnek támogatást. Megdöbbenve szerzett tudomást arról,
hogy a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület azért nem ment tűzoltó versenyre, mert
nem volt pénze, mert bennragadt a takarékszövetkezetben Az önkormányzathoz az egyesület
nem fordult, hogy erre a célra kellene nekik s támogatás. Elmondja, hogy az önkormányzat a
bennmaradt pénzt pótolta volna. Ezzel a lehetőséggel az iskola egyik osztálya élt csak
egyedül, a tűzoltók nem, még kérelmet sem nyújtottak be az önkormányzat felé. Tájékoztatást
ad arról, hogy az önkormányzat a versenyen való részvétel költségeit támogatni tudta volna.
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Elmondja, hogy a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet bedőlése nagy meglepetést és
nagy ijedtséget okozott a faluban is. Ismeretei szerint ma megkezdte a magyar állam a
kifizetéseket, illetve az értesítések kiküldését. Ismerteti, hogy már hosszabb ideje lehetett
tudni, hogy baj van. A PSZÁF többször felszólította a Takarékszövetkezet vezetőségét.
Megállapította, hogy nagyon felelőtlenül gazdálkodnak, az elnököt megbírságolták 2 millió
forinttal. Látszott már korábban is véleménye szerint, hogy nem jól mennek a dolgok,
azonban erre senki sem hívta fel a lakosság figyelmét. A Takarékszövetkezet működését a
PSZÁF megszüntette, működési engedélyét visszavonta. Elmondja, hogy betétesenként 30
millió Ft-ig ez a pénz vissza fog kerülni, de hangsúlyozza, hogy ez nem a Soltvadkert és
Vidéke Takarékszövetkezet jóvoltából, hanem az állam segítségével. A bedőlésnek elmondása
szerint voltak előszelei, ezt már tudni lehetett, tudhatták a dolgozók is. Korábban a dolgozók
ajándékokat kaptak, ezek is elmaradtak. Sokszor előfordult már, hogy amelyik bank
magasabb kamatot fizetett, ott probléma lett. Személyes dolgaként elmondja, hogy 3 éve a
Pénzügyi Bizottság akkori elnöke megvádolta, hogy az önkormányzat pénzéből 30 millió
forintot eltett, vagy valamit csinált vele. Azt mondta, azért áll fel, mert az emberek szemébe
akar nézni. Kiderült, hogy vádaskodásnak nem volt alapja, csak nem értett a számokhoz. Most
mit szól az aki a bedőlést megelőző napon hét számjegyű pénzét betette. Ha nem látta a
fiókvezető úr, hogy problémák vannak, akkor nem értett a szakmájához. Most hogy néz az
emberek szemébe? Őt akkor durván és aljas módon megtámadta. Sajnálja, hogy ilyen
helyzetbe hozta a települést. Reméli, hogy rendeződnek a soraik.
Ismerteti, hogy új takarékszövetkezet jön a faluba, a Rónaság és Vidéke Takarékszövetkezet.
Nem akkora, mint a soltvadkerti, ez átláthatóbb. Az épület július 15-re készül el, augusztus 1el nyit meg várhatóan. Az OTP Bank Nyrt. Nem fog a településre visszajönni.
Divat manapság nálunk is a fogadjunk valamit örökbe. Örökbe fogadni gyereket lehet. A
keresztek, szakrális emlékek az önkormányzat tulajdonában vannak. Rendben is tartjuk őket.
Ismerteti, hogy pályázati úton nyert az önkormányzat pénzt a német belügyminisztériumtól
nyári hagyományőrző táborra, ahol 16 gyerek térítésmentesen táborozhat négy napig. Illetve
ugyanitt 3 komplett számítógépet nyert az önkormányzat az idősek otthona számára.
Traktorbeszerzésre 5,5 milliót kaptunk. 2-3 héten belül várható számításai szerint az új traktor
beérkezése. A miénk már 30 éves. Ideje lecserélni.
Tájékoztatja testületet, hogy közigazgatási változások vannak folyamatban. A kistérség sok
települése viszi el intézményeit a KTKT-ből. Sok döntést kell majd hozni végkielégítések és
egyéb ügyekben.
Az önkormányzatnak a mai napon 23 millió forint van az egyszámláján, működési hitellel az
önkormányzat nem rendelkezik.
A pályázatok figyelésére továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek. Az iskola tornatermének és
uszodájának felújítását halaszthatatlannak találja.
Hegyi Zoltán:
Javaslatként felveti, hogy a Vass-tanyai út melletti balos kanyarban jobban ki kellene
takarítani a bozótost, mert zavarja a belátást és így balesetveszélyes.
Frick József: Megcsináljuk.
Hegyi Zoltán:
Felveti még, hogy az út felső részénél elég sok száraz fa található, melyek rádőlnek az útra.
Javaslata szerint azt is érdemes lenne átnézni szintén balesetveszély miatt.
Frick József:
Ismerteti, hogy a tulajdonjog rendezését követően ezt is meg fogja az önkormányzat tisztítani.
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Ledniczky László:
Megismétli, hogy megkezdődnek a takarékszövetkezet ügyfeleinek kártalanítása. Új takarék
július 15-én készül el. Addig mindenki fokozottan figyeljen oda hova teszi, hol tartja a pénzét.
Arra buzdítja a Kábel TV-n keresztül a település lakosságát hogy minél hamarabb helyezzék
el biztonságos helyen. Örül, hogy itt van az ülésen a körzeti megbízott, reméli, hogy sűrűbben
körbe tud e miatt nézni.
Vörös Györgyné:
Álláspontja szerint nem kell örökbe fogadni tárgyakat. Köszönet azoknak, akik rendbe teszik
ezeket.
Bergmann Jánosné:
Felhívja a figyelmet, hogy a takarékbank és a takarékszövetkezet nem ugyanaz. Véleménye
szerint ezt tudatosítani kellene az emberekben.
Frick József:
Megerősíti, hogy valóban két külön dologról van szó. A takarékbank német felét akarja a
kormány kivásárolni. A takarékszövetkezet bedőlésével kapcsolatosan elhangzott, hogy ebben
politika van, Orbán tönkre akarja tenni a szövetkezeteket. Egy dolog van, ellopták a pénzt. Az
állam csak segített a hiteleseken. Gyorsan befejezte a végelszámolást, hogy megnyugvást
hozzon. Pénzintézet azonban kell a faluba és lesz is.

I.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Frick József polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy a legutóbbi ülését 2012. április 24-én tartotta a testület, mely
ülésen az alábbi határozatok kerültek elfogadásra:
-

25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban beszámolót fogadott el a
testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
26/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban az összefoglaló jelentés
került elfogadásra az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről,
27/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Berger Andrásné
családsegítő beszámolóját fogadta el a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2011. évi tevékenységéről,
28/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásának értékeléséről határozott a testület,
29/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban az Önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról született döntés,
30/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban a Környezetvédelmi Alapba
befolyt összegek 2011. évi felhasználásáról döntött a testület,
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-

-

31/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint alapító okiratának módosításáról
határozott a testület,
32/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban Lovasi Attila rendőralezredes kinevezésének véleményezését támogatta a testület,
33/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban KEOP 1.1.1/2F/09-11
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra
benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési koncepció
elfogadásáról született határozat,
34/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban az ebrendészeti telep
tárgyában kötött megállapodás módosításáról határozott a testület,
35/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban pályázat benyújtásáról
határozott a testület iskolai és sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására,
36/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban Önkormányzati
felzárkóztatási támogatás igénybevételéről született döntés,
37/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban Jégkár-elhárítási rendszer
kiépítését támogatta a testület, a rendszer működik, többször használták már,
38/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban a forgalomképes
vagyontárgyak felméréséről született döntés,
39/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban a művészeti oktatás
kérdéséről döntött a testület,
40/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban a támogatási kérelmekről
határozott a testület,
41-42/2012. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozatokban személyes
érintettségről és a polgármester munkájának jutalmazásáról határozott a testület

A Képviselő-testület zárt ülésén:
-

43/2012. (IV.25.) és 45/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatokban
átmeneti segély iránti kérelmekről,
44/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban személyes érintettségről,
46/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozatban szociális jellegű kérelem,
átmeneti segély elbírálásáról határozott a testület.

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
47/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület a polgármester szóbeli tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6

Ruzsinkó Zsolt körzeti megbízott bemutatkozása

Frick József :
Kéri, hogy a napirendek tárgyalása előtt hallgassa meg a testület Ruzsinkó Zsolt körzeti
megbízottat. Felkéri a körzeti megbízottat, hogy röviden mutatkozzon be a testületnek,
mondjon el magával és a munkájával kapcsolatos legfőbb dolgokat. Elmondja, hogy örül,
hogy állandó körzeti megbízottat kapott a település. Tájékoztatja a testületet, hogy Zsolttal a
kezdettől jó a munkakapcsolata.
Ruzsinkó Zsolt:
Elmondja, hogy 38 éves, Kalocsán él, 19 éve rendőr és mindvégig közterületi szolgálatot
látott el. Tájékoztatja a testületet, hogy 17 évig Kalocsán teljesített szolgálatot, majd egy
magánéleti nézeteltérés miatt átkerült a Kiskőrösi Rendőrkapitányság Keceli Rendőrőrsére,
májustól Császártöltés körzeti megbízottja. 2 kiskorú gyermeke van, egyedül él. Köszöni a
Polgármester Úr megtisztelő szavait. Elmondja, hogy eddig pozitív tapasztalatai vannak a
településen élő emberek vonatkozásában. Köszöni a bizalmat, igyekszik ezt meg is szolgálni.
Egy a célja a testülettel illetve a polgármesterrel, hogy rend legyen a településen. Tervezi
hogy Császártöltésre költözik. Elmondja, hogy az irodája ugyanott van, mint az előző körzeti
megbízotté volt. Elérhetősége ugyanaz, mint az előző körzeti megbízotté, Tóth Lászlóé volt,
20/539-5580.
Kéri, hogy mindenki forduljon hozzá, ha problémája van. Ismerteti, hogy többször adódik
gond a településen dolgozó vendégmunkásokkal. Felhívja a figyelmet, hogy a szállásadóknak
be kell jelenteniük a lakóikat, a szállásadói tevékenységet. Hangsúlyozza, hogy nem az a
célja, hogy büntessen, nem is ez az elvárás, hanem hogy rend legyen a településen. Kéri, hogy
amennyiben van rá lehetőség, a telefonszáma a hirdetőújságban, vagy a Kábel Tv-ben
kerüljön megjelentetésre. Ledniczky László képviselő hozzászólását megerősíti, ő is kéri az
embereket, hogy ne tartsanak otthon pénzt. Ismerteti, hogy pályája során hallott már sok-sok
ezer emberek becsapására irányuló trükköt, mely trükköket valamilyen fórum keretében
szívesen ismertetne az idősebb korosztállyal. Vállalja, hogy iskolában, óvodában és egyéb
rendezvények szervezésében segít. Igyekszik szolgálni a bizalmat és reméli hogy minél
hosszabb ideig szolgálhat a településen. Az irodában csütörtökönként 9-11 óra között tart
fogadóórát.
Frick József:
Az embereknek biztonságot ad, hogy helyben van rendőr. Álláspontja szerint a településen a
besurranókkal, házalókkal van gond, nyáron pedig a motoros fiatalok okoznak problémát.
Ismerteti továbbá, hogy Zsolt nagy állatbarát, kutyatenyésztő és kiképzéssel is foglalkozik.
Kéri a körzeti megbízottat, hogy minél többet lássák az emberek, mert az biztonságot ad az itt
élőknek. Kívánja, hogy szolgálata legyen eredményes és hosszan tartó. A 3-4 órás feljelentő
beszélgetések úgy gondolja, hogy Zsolt számára már megszokottak. Jónak találná, ha
ideköltözne és innen vonulna nyugdíjba. Nyugodt szolgálatot kíván.
Vörös Györgyné:
Javasolja, hogy az említett emberek becsapását szolgáló trükkök, a telefonszám és a
fogadóóra a Hírmondóba kerüljenek megjelentetésre, mert azt az idősek szívesen olvassák.
Frick József:
A javaslatot jó ötletnek tartja, ígéri, hogy a legközelebbi Hírmondóba helyet fog kapni.
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Ruzsinkó Zsolt:
Javasolja, hogy esetleg tanulságként megtörtént eseteket is leírhatnának.
Liska Antal:
Örül, hogy végre van kmb-s a településen, ez véleménye szerint biztonságot ad az
embereknek. Örülne, ha ideköltözne és itt élne a településen.
Stadlerné Csányi Éva:
Pozitív tapasztalata van a Zsolttal, aki elmondása szerint az iskola kapcsán többször
felajánlotta a segítségét, együttműködését programszervezésben is. Elmondja, hogy a
madarak és fák napján segített a kutyakiképzők bemutatójának a megszervezésében is, melyet
ezúton is megköszön.
Frick József:
Tájékoztatja a körzeti megbízottat, hogy az önkormányzat amiben tudja segíti a munkáját.
Kívánja, hogy ne legyen nagyobb bűnügy a faluban. Ajánlja, hogy hosszabb távon
gondolkozzon azon, hogy ideköltözzön.
II.
Rendeletalkotás
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti, hogy a költségvetés fő összege 267 735e Ft-ra nőtt, az előirányzat növekmény
7.716.000 Ft. Ismerteti, hogy közfoglalkoztatott foglalkoztatására kerül sor az idei évben és a
lakásfenntartási támogatás éves keretösszege is megemelésre került. Beépítésre került az
önkormányzati felzárkóztató támogatáson elnyert 5500e Ft is, amit traktorbeszerzésre
kívánnak fordítani. Tájékoztatást ad arról, hogy minden betervezett rendezvénynek megvan a
fedezete. Igyekszik az önkormányzat úgy gazdálkodni, hogy a betervezett dolgokon kívül
másra is jusson. Példaként említi, hogy az orvosi rendelőbe függönyt kell vásárolni, mert a
régi nagyon elhasználódott már.
Elmondja, hogy a településen nagyon sok a gondozatlan, elhanyagolt porta és az ingatlanok
előtti közterület. Felhívja a figyelmet, hogy mindenkinek kötelessége azt rendben tartani.
Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak magánházaknál nem fogják lenyírni a gazat, erre
nincsen embere az önkormányzatnak.. Büntetni nem akarunk, de a Hírmondóban meg fogjuk
jelentetni házszám szerint az elhanyagolt ingatlanokat.
Vörös Györgyné:
Álláspontja szerint a beszámoló átlátható, megnyugtató, hogy nincsen túlköltekezés. Rendben
vannak az önkormányzat pénzügyei. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a tervezet
elfogadását.
Ledniczky László:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a tervezetet megtárgyalta, elfogadását
javasolta.
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A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012. ( VII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2012.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III.
Beszámoló a KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona császártöltési
telephelyének tevékenységéről
Előadó: Flaisz Emőke részlegvezető
/Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Bemutatja a helyi Idősek Otthona részlegvezetőjét, Flaisz Emőkét, aki 2012. január 1.
napjától tölti be tisztségét. Kéri, hogy tájékoztassa a testületet és a község lakosságát az
intézmény helyzetéről.
Flaisz Emőke:
Köszönti a testületet. Ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Tájékoztatást ad arról, hogy a
bekerülés szabályai nem változtak, továbbra is a napi 4 órát meghaladó gondozási igény
megléte szükséges a bekerüléshez, ezért van az, hogy az új lakók sokkal rosszabb állapotban
vannak, mint a kezdetben beköltözők. Elmondja, hogy az elhelyezés körülményei sem
változtak. 2011. október 1-től az intézmény 30 férőhellyel működik. Jelenleg a 30 főből 27
átlagos szintű és 3 fő emelt szintű ellátott. Jelenleg az otthonban 27 nő és 3 férfi él, az
átlagéletkor 81.1 év. Ismerteti a foglalkoztatottak alakulását. Ismerteti, hogy új változásként
lehetőség van arra, hogy gondozási szükséglettel nem rendelkező lakót is felvegyenek a
férőhelyszám maximum 15%-ig. Ismerteti, hogy ezen személyek személyi térítési díja nagyon
magas, állami normatíva nem jár utána. Az új finanszírozási rendszer bevezetését követően az
befogadás engedélyezését a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) végzi, mint
szakhatóság. Megemlíti, hogy befogadás nélkül nem jár az állami normatíva. Ismerteti, hogy
mivel az otthonnak 2012. január 1. napján volt érvényes működési engedélye, ezért
befogadást nyert. A 2011-es év pénzmaradványa 5.267.000,- Ft, a kistérségi társulás a jövő
évtől nem adja a kiegészítő normatívát, ami 5,4 millió Ft volt. Ezt a hiányzó összeget
valamilyen módon pótolni kell álláspontja szerint a zavartalan működés érdekében. Kiemeli,
hogy a kistérségi társulás megszűnése után a zavartalan működés érdekében többféle
lehetőség van a fenntartásra. Vagy az önkormányzat vállalja a kieső kistérségi normatíva
pótlását, vagy egy gazdasági társulás veheti át a működtetést, esetleg valamelyik egyház. A
zökkenőmentes munka érdekében kéri a testületet, hogy mihamarabb hozzon döntést a jövőt
illetően.

9

Ledniczky László:
Tartalmasnak találta a beszámolót. Megkérdezi, hogy mennyi lenne annak a személynek a
térítési díja, aki gondozási szükséglettel nem rendelkezik?
Flaisz Emőke:
Ismerteti, hogy 130.000,- Ft körüli összegről van szó.
Ledniczky László:
Számításai szerint a 15% a gondozási szükséglettel nem rendelkezők esetében az otthon
vonatkozásában 3 főt jelent. Megkérdezi, hogy ez az NRSZH egy teljesen új szervezet, ők
hoznak döntést arról, hogy ki vehető fel? Beszéltünk a bővítésről. Milyen stádiumban van ez?
Megéri-e a bővítés?
Flaisz Emőke:
Ismerteti, hogy ez csak egy szakhatóság és csak az intézmény befogadásáról döntenek itt,
tehát arról, hogy van-e kapacitás arra, hogy az állam fizessen a férőhelyek után.
Frick József:
Elmondja, hogy megéri a bővítés, de jelenleg nincs pályázat. 50 fős intézmény esetében a
személyzet létszáma nem sokkal több. Ez meglátása szerint a legjobb esetben is legalább két
év, jelenleg nincs kiírva pályázat.
Ledniczky László:
Megkérdezi, hogy van-e cég a környéken, aki átvehetné az intézményt?
Flaisz Emőke:
Álláspontja szerint ennek nagyon utána kellene járnia. A testületnek kell dönteni arról, hogy
átadja-e az intézményt és milyen feltételek mellett.
Vörös Györgyné:
Véleménye szerint nem biztos, hogy jó ötlet az átadás, példaként említi a Napközikonyhát,
ahol szintén megjárt az önkormányzat. Az egyszeri belépési díjat kellene szerinte jelentősen
megemelni. Azt kérdezi, hogy alapítvány működtetheti-e az intézményt?
Flaisz Emőke:
Az alapítványi működtetésre nem tud pontos választ adni, utána kell nézni ennek a dolognak.
Frick József:
Jónak találja a felvetést. Elmondja, hogy amennyiben van háttere az alapítványnak úgy igen.
Vörös Györgyné:
Nem vetné el az önkormányzati működtetés lehetőségét sem. Ki lehetne hozni nullásra.
Megkérdezi, hogy meddig marad a KTKT?
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy a KTKT január 1-vel már nem létezik. Elmondja, hogy a
működtetésnél vannak dolgok, amik fixek. De például a közüzemi díjak folyamatosan
emelkednek. Ismerteti, hogy évek óta stagnál az állami támogatás, ami azt jelenti, hogy
reálértékben folyamatosan csökken. Álláspontja szerint az intézményt mindenképpen
működtetni kell.
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Hegyi Zoltán:
Megkérdezi, hogy mennyit kell fizetni a bekerüléskor, és mennyi a havi térítési díj?
Flaisz Emőke:
Ismerteti, hogy belépéskor 200.000,- az épület-fenntartási hozzájárulás és most 84.000,- Ft a
havi térítés.
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy ezekért az összegekért az ellátás egyforma és az ápolás is
egyforma lesz. Elmondja, hogy épp most van a kormány előtt a bizniszelő egyházak
kiszűrése. Eddig az egészségügy átalakításával egyidejűen gondolták megoldani az idősek
elhelyezését, de rájöttek, hogy az ilyen színvonalúra van igény. Az önkormányzat lehetőség
szerint nem akar hozzájárulni a működtetéshez.
Hegyi Zoltán:
Megkérdezi, hogy miből adódik az egyházak előnye?
Frick József:
Tájékoztatja, hogy az egyházak 70 %-al több normatívát kanak. Ha az önkormányzat átadja az
intézményét az egyháznak, akkor ezt a 70%-ot 5 éven keresztül az önkormányzatnak meg kell
fizetnie az egyháznak.
Stadlerné Csányi Éva:
Látja, hogy a kihasználtság 100%-os. Megkérdezi, hogy milyen hosszú a várakozási idő?
Flaisz Emőke:
Elmondja, hogy jelenleg 7 fő várakozik, tavaly 6 elhunyt volt. Kb. 1 év a várakozási idő.
Liska Antal:
Álláspontja szerint az biztos, hogy az önkormányzat erre a célra nem fog tudni 5,4 millió
forintot kigazdálkodni. Javaslata szerint meg kell bíznia a polgármestert, hogy 2013.
januárjáig ez legyen megoldva. Meglátása szerint a költségvetés 5,4 millió Ft-ot nem bír el.
Véleménye szerint időben előre kell menni ebben az ügyben.
Frick József:
Elmondja, hogy megnyugtat mindenkit, hogy az intézmény eddig is működött, és ezután is
működni fog. Nem megengedhető, hogy a színvonala csökkenjen. Sok intézmény azt a
módszert követi, hogy a nyugdíj és a vagyon fejében dolgozik. Az intézményt a
kormányhivatal részére felajánlani a legvégső esetben sem akarja.
Hegyi Zoltán:
Tapasztalatai szerint egy gazdasági társaság a haszonra fog törekedni, a cél az, hogy nullásra
fusson ki.
Frick József:
Elmondja, hogy a gazdasági társaságoknál sok minden másképp működik. Például nem
közalkalmazottként foglalkoztatja a dolgozókat, nincs munkaruha, stb. Izsák 110. 000,-Ft
térítést kér, ezt gazdasági társaság működteti. Ott mindig van szabad hely, intézményünkben
100 %- os a kihasználtság. Köszöni Liska Antal alpolgármester úrnak, hogy rá gondolt a
megoldás kitalálását illetően.
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Liska Antal:
Pontosítja, hogy nem kell konkrétan polgármestert kijelölni e faladatra, ezt elvégezheti a
Pénzügyi Bizottság, vagy más is, tekintve, hogy ezt nem tartja egyszemélyi dolognak.
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
48/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a KTKT Kiskőrösi és Császártöltési
telephelyének tevékenységéről
1.)

Idősek

Otthona

császártöltési

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KTKT Kiskőrösi és
Császártöltési Idősek Otthona császártöltési telephelyének tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Frick József polgármester 17.30 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 17.40 órakor
folytatta munkáját.
IV.
Egyebek
KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázathoz szükséges képviselőtestületi döntés meghozatala az EU önerő alap pályázat benyújtásáról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak
lehetősége van az EU Önerő Alap igénybevételére úgy, hogy a II. fordulós pályázathoz
szükséges saját forrás támogatására pályázatot nyújtson be. Ismerteti, hogy ezt az EU önerő
pályázatot a társulás jogosult benyújtani, azonban a társulásban részt vevő valamennyi
önkormányzatnak határozatot kell hoznia a benyújtásról. Tájékoztatja a testületet, hogy a
társulás készítette el az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Kéri a testületet,
hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjen.
Frick József:
Elmondja, hogy nagyon nagy számokról van szó, ebbe az önkormányzat nem lát bele, el kell
fogadni.
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A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
49/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
KEOP 1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázathoz szükséges képviselő-testületi
döntés meghozatala az EU önerő alap pályázat benyújtásáról
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az EU Önerő Alap
pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési
szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című projekt II. forduló önerő
támogatására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként elfogadja, hogy a
Társulás a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosítójú „Települési szilárdhulladék
mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági
Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” II. forduló pályázat megvalósításához
szükséges önerő támogatására az EU Önerő Alapra pályázatot nyújtson be.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a pályázattal
kapcsolatos teendőket tegye meg, a pályázatot nyújtsa be.
3.) A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai:
Megnevezés: Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására
szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben II. forduló
Azonosító száma:
KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004
Összköltsége:
3 440 033 840,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap nélkül):
927 223 660,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap pályázat sikere esetén): 463 611 830,-Ft
Saját forrás biztosításának módja:
koncessziós díj
Pénzügyi ütemezés:
melléklet szerint
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A települési és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy az államháztartásról szóló törvény értelmében a nemzetiségi önkormányzatok
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat
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székhelye szerinti önkormányzat polgármesteri hivatala gondoskodik. A feladatok ellátásának
részletes szabályait megállapodásban kell rögzíteni. Elmondja, hogy a minimálisan ellátandó
feladatok felsorolását a nemzetiségek jogairól szóló törvény szabályozza. Tájékoztatja a
testületet, hogy Császártöltés Község Önkormányzata illetve a helyi nemzetiségi
önkormányzat 2011. január 6-án hozott létre egy ilyen együttműködési megállapodást.
Ismerteti, hogy jogszabályi változás miatt, átmeneti rendelkezésként előírták, hogy a korábbi
együttműködési megállapodásokat felül kell vizsgálni. Tájékoztatja a testületet, hogy a
felülvizsgálat megtörtént, melynek során egy teljesen új együttműködési megállapodás került
kidolgozásra. Ismerteti, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetét a
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyta, a megállapodás
érvényességéhez a Képviselő-testület jóváhagyó döntése is szükséges. Kéri a testületet, hogy
a megállapodást elfogadni szíveskedjen.
Ledniczky László:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság – a törvényi előírásoknak való megfelelés céljábólszükségesnek tartja a megállapodás módosítását és jelen előterjesztés szerinti elfogadását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Együttműködési megállapodás a települési és a kisebbségi önkormányzat között
1.) Császártöltés Község Képviselő-testülete – az Ügyrendi Bizottság és a Császártöltési
Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és
az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta Császártöltés Község
Önkormányzata, valamint a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat között
kötendő együttműködési megállapodást.
2.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban meghatározott együttműködési megállapodás aláírására.
3.) A Képviselő-testület a 133/2011. (XII.22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős:polgármester
Az előterjesztés és a megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Traktor vásárlásához önrész biztosítása
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti, hogy az önkormányzati felzárkóztató támogatás igénybevételéről döntött a testület
legutóbbi ülésén 5.500.000,-Ft erejéig. A támogatást az önkormányzat elnyerte. Az MTZ 320
Traktor megvásárlásához bruttó 6.300.000,-Ft szükséges, ezért 850.000,-Ft összegű önrész
vállalása szükséges ehhez. Kéri a testület támogatását.
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Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság örül az elnyert támogatásnak.
Szükségesnek tartja a vásárlást és az önerő biztosítását javasolja a testület felé.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
51/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Traktor vásárláshoz önrész biztosítása
1.)

2.)
3.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2012.(III. 1.) BM
rendeletben foglaltak alapján benyújtott önkormányzati felzárkóztató támogatás
igénybevétele során elnyert 5.500.000,- Ft összeget a 36/2012. (IV.25.) számú
Képviselő-testületi határozat alapján egy darab MTZ 320 traktor és munkagép csomag
(Pronar T655 pótkocsi, BTU15 kanál, FFLM150 mechanikus tolólap) vásárlására
fordítja 6.300.000,- Ft-os bruttó összegben.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához az elnyert támogatáson kívül
költségvetésében 850.000,- Ft önerő elkülönítéséről határoz.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
valamint felhatalmazza a támogatási és adásvételi szerződések aláírására.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
EIB szennyvíz-beruházási hitel tőketörlesztése
Előadó: Frick József polgármester
/Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Felkéri Gatter István Költségvetési Irodavezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gatter István:
Ismerteti, hogy a Vízíközmű Társulat, melynek a jogutódja Császártöltés Önkormányzata 192
millió forint kölcsönt vett fel a szennyvízhálózat kiépítésének finanszírozására. A lakosság
egy része LTP-ben fizeti a hozzájárulást, a másik része 3.000,- Ft-os részletekben az
önkormányzat felé. Az eredetileg LTP-be belépők egy része megszüntette a szerződését, és
vállalta, hogy az önkormányzat felé havonta fizet. Ezek az önkormányzat elkülönített
folyószámlájára kerülnek átvezetésre és csak a hitel fedezetére fordítható. Minimális hozama
van, a hitel kamata azonban tetemes. Az OTP-vel történt megbeszélés alapján lehetőség van
az összegyűlt 5,6 milliós összeg törlesztésére, illetve a jövőben összegyűlő befizetéseket
negyedévente törleszthetjük. Ezzel jelentős kamatmegtakarítást érhet el az önkormányzat, a
hitel futamidejére számítva 660.000,- Ft-os megtakarítás érhető el.
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Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy ez a pénz elkülönített számlán van elhelyezve, nem lehet hozzá
nyúlni. Álláspontja szerint ezzel csak nyerne az önkormányzat.
Vörös Györgyné:
Kedvező lehetőségnek tartja. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja az elfogadást.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
52/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
EIB szennyvíz-beruházási hitel előtörlesztése
1.)
2.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel
2007. március 29. napján megkötött EIB refinanszírozott víziközmű társulati hitel
előtörlesztését kezdeményezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank. Nyrt-vel az
előtörlesztés érdekében tárgyalásokat folytasson valamint megbízza a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek nyári táborát
támogassa. Császártöltésen egy gyermek érintett ebben, javasolja a támogatás megadását.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottságnak is az a javaslata, hogy támogassa a
testület a kérelmet.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
A Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme
1.)

2.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei
Szervezete kérelmére mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő gyerekeknek
nyári táboroztatására 15.000,- azaz tizenötezer- Ft támogatást nyújt.
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete Császártöltési Csoportjának támogatási
kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete Császártöltési
Csoportja Hajós város egyik közterén emlékművet szeretne állítani a felvidékről kitelepített
magyarok emlékére. Elmondja, hogy információi szerint ez 179 családot és 844 főt érintett,
Császártöltésre ennyien jöttek 11 felvidéki településről. A szobor felállításának költsége kb.
1.000.000,- Ft, ehhez kér támogatást a felvidékről idetelepítettek nevében a kérelmező.
Vörös Györgyné:
Ezt egy szép kezdeményezésnek tartja. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 100.000,-Ft
támogatást javasol megállapítani.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
54/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete Császártöltési Csoportjának támogatási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is - a Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete
Császártöltési Csoportjának kérelmére a Hajós városban felállításra kerülő emlékmű
megvalósítását 100.000,- azaz egyszázezer- Ft összeggel támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
Kubecska Attila ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy önkormányzati tulajdonban lévő területet szeretne megvásárolni a kérelmező.
A teljes területből nevezett csak a kivett gazdasági épület, udvar alrészletet szeretné
megvásárolni, ezért a terület megosztására is szükség van.
Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a szokásos 100,-Ft/m2 + a kimérési díj áron javasolja az
eladást.
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A Képviselő-testület – figyelembe véve az Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
55/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Kubecska Attila ingatlanvásárlási kérelme
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Kubecska Attila Császártöltés Úttörő utca 35. szám
alatti lakos kérelmére az önkormányzati tulajdonú 3451/33 hrsz-ú, 2.0585 ha nagyságú
ingatlan 600 m2 nagyságú kivett gazdasági épület udvar alrészlet értékesítését határozza
el.
2.) A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 100,-Ft/m2 árban határozza meg.
3.) A Képviselő-testület az ingatlan vevőjéül – Kubecska Attila Császártöltés Úttörő utca 35.
szám alatti lakost jelöli ki.
4.) Az ingatlan adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a
vevőt terheli.
5.) A Képviselő-testület felhívja a vevő figyelmét, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megillető
elővásárlási jog illeti meg, ezért a megkötendő adásvételi szerződés csak a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elővételi szándékáról való nyilatkozatát követően válik
hatályossá.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására,
valamint felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzati ingatlan értékesítésével
kapcsolatos állami elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó megkeresést a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő részére az elkészült szerződés egy példányával küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
Kakuszi József kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy Kakuszi József a szennyvízhálózatra szeretné rákötni a
présházát. Ismerteti, hogy présház rákötését kezdettől nem engedélyezte az önkormányzat,
mert olyan anyagok kerülhetnek bele a rendszerbe, amelyek nem odavalók és amelyek
nagyban megnövelik a tisztítás költségeit. Példaként említi Akasztót, aki sokmilliós bírságot
fizet ki ez miatt. Elmondja, hogy a kérelmező azonban szőlőfeldolgozást nem végez.
Tekintve, hogy a pincesoron van fent két lakás, annak a rendszerére ráköthető a présház.
300.000,-Ft hozzájárulás kiszabását javasolja.
Hegyi Zoltán:
Álláspontja szerint ki kell kötni, hogy ebben az ingatlanban borászati tevékenységet
kérelmező ne végezzen, bor mellékterméket nem engedhet a csatornába.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy 300.000,-Ft befizetése után történhessen
meg a rákötés.
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A Képviselő-testület – figyelembe véve az Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
56/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Kakuszi József kérelme
1.)

2.)
3.)

4.)
5.)

6.)
7.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is - Kakuszi József 6200 Kiskőrös, Rét u.49. szám alatti
lakos kérelmére a császártöltési (Kis-sori pincesor) 2225 hrsz-ú, présház ingatlanának a
szennyvízcsatorna- hálózatra való rácsatlakozását jelen határozat 2.) és 3.) pontjában
meghatározott feltételekkel engedélyezi.
A Képviselő-testület a rácsatlakozás feltételeként kiköti, hogy az 1.) pontban
meghatározott présház ingatlanban borászati tevékenység nem folytatható, borászati
melléktermék a szennyvízhálózatba nem engedhető.
A Képviselő-testület a rácsatlakozás további feltételeként szabja meg a 2.) pontban
meghatározott feltétel teljesítése érdekében, hogy az ingatlan tulajdonosának anyagi és
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell Császártöltés Község
Önkormányzata felé arról, hogy a jelen határozat 1.) pontjában meghatározott
ingatlanban borászati tevékenységet végezni sem most, sem a jövőben nem fog.
A Képviselő-testület felhívja a kérelmező figyelmét, hogy Császártöltés Község
Önkormányzata a jelen határozat 3.) pontjában meghatározott nyilatkozatban foglaltak
betartását ellenőrizheti.
A Képviselő-testület a jelen határozat 2.) és 3.) pontjában meghatározott feltételek
teljesülése esetén a csatlakozás hozzájárulási díját – 300.000,- azaz háromszáz-ezer Ft
összegben állapítja meg, mely összeget jelen határozat kézhezvételét követő 3 napon
belül köteles Császártöltés Község Önkormányzata részére egy összegben megfizetni.
A Képviselő-testület felhívja kérelmező figyelmét, hogy a rákötés engedélyezése a jelen
határozatban foglaltak betartásával kizárólag a kérelemben megjelölt és jelen határozat
1.) pontjában meghatározott ingatlanra vonatkozik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 4.) pontjában
foglaltak betartásának időszakos ellenőrzését elvégeztesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Az Üde- Kunság Vidékfejlesztési Egyesület kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Elmondja, hogy a Leader csoportról van szó, ami Kiskőrösön működik. Ismerteti, hogy az
Egyesületnél vezető és ezzel együtt szemléletváltás volt, folynak az átadások. Ebből
elmondása alapján elsősorban magánszemélyek, kisvállalkozások tudnak pénzt szerezni 25
millió Ft-ig, de az önkormányzat is tud ebből profitálni. Tájékoztatja a testületet, hogy az
egyesület 3 hónapig nem kap működési költséget, amíg a régi tulajdonos és az új tulajdonos át
nem lesz vezetve, addig a minisztérium támogatást nem ad a részükre. Ismerteti, hogy a
kistérségi polgármesterek úgy döntöttek, hogy a problémák elkerülése céljából
létszámarányosan szétbontják a 3 hónapra eső működési költséget. Elmondja, hogy a
számítások alapján településünkre 385.000,- Ft jutna, amit 3 hónapra kér az egyesület, utána
visszaadja az önkormányzatnak. Javasolja az összeg kifizetését.
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Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a kért összeg megadását, reméli,
hogy az összeg sokszorosan megtérül.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 7
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
57/2012. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Üde- Kunság Vidékfejlesztési Egyesület kérelme
1.)
2.)

Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is - az Üde- Kunság Vidékfejlesztési Egyesület ( 6200
Kiskőrös, Luther M. tér 1. ) kérelmére 385.000,-Ft támogatást nyújt.
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
Ledniczky László:
Elmondja, hogy szó volt arról, hogy nagyon sokat elhanyagolt állapotban tartják a kertjeiket, a
házak előtti köztereket. Kér mindenkit, hogy a közösség érdekében tegyék rendbe ezeket. Ő is
javasolja, hogy az újságban legyen megjelentetve az ingatlanul előtti közterületet elhanyagoló
személyek listája, illetve javasolja ezen személyek büntetését.
Az áramszolgáltató nagyon sok helyen lekaszabolta a fákat, mely borzasztó látványt
eredményezett, illetve nagyon megdöbbentette, hogy a kiégett transzformátort az
áramszolgáltató fordítva kötötte vissza.
Frick József:
Megerősíti, hogy valóban brutális munkát végeztek az áramszolgáltató emberei.
Hangsúlyozza, hogy nekik az a kötelességük, hogy a vezeték biztonságát szavatolják.
Elmondja, hogy alvállalkozókkal dolgoztat az áramszolgáltató, településünkön szigetvári
alvállalkozók végezték el ezt a munkát. Sok gondunk volt velük, a szakszerűséget nem lehet
számon kérni tőlük. Amit a templomnál is műveltek a fenyőfával azt brutálisnak tartja.
Liska Antal:
Tájékoztatást ad arról, hogy vége a focibajnokságnak. Sajnálja, hogy a Kábel Tv nem
közvetítette a díjátadót. Elmondja, hogy 20 éve nem volt ilyen, hogy a csapatnak csak győztes
meccsei voltak. Berger Gábor jó csapatot hozott létre, még ha kevés is a töltési játékos benne.
Vidéki játékosokkal is fenn kell tartani a csapatot, mert ha megszűnik, nincs versenysport.
Két-három év múlva, az ifiből már kerülhetnek ki játékosok. Hangsúlyozza, hogy fent kell
tartani a csapatot, ebből az osztályból nem szabad kiesni, mert eggyel alacsonyabb osztályban
nincs ifi csapat. Megköszöni a támogatóknak a segítséget, köztük az önkormányzatnak és
magánszemélyeknek. Ez a sport minden vasárnap 60-70 embernek jelentett szórakozást.
Köszöni a testület és a polgármester támogatását, Berger Gábor munkáját és a szponzorok
segítségét. Tiszteletét fejezi ki a csapat tagjai felé.
Frick József:
Gratulál az elért eredményhez a nagyoknak és az ificsapatnak is. Elmondja, hogy az
önkormányzat igyekszik támogatni a focit, ezt bizonyítja, hogy pályázat is került benyújtásra
az öltöző felújítására, technikai berendezésekre.
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Tájékoztatást ad arról, hogy május vége volt a határideje az iparűzési adó bevallásoknak.
Elmondja, hogy a kirívó eseteket - amikor például jól menő kereskedelmi vállalkozás évi
200.000,-Ft jövedelmet vall be éves szinten - össze fogják egyeztetni az adóhivatallal
iparűzési adóellenőrzés keretében. Felelőtlenségnek tartja ilyen bevallások benyújtását, ezt a
hivatali emberek szaktudása lekicsinylésének tekinti.
Frick József polgármester egyéb napirendek, hozzászólások híján az ülést 18,10 órakor
lezárta.

k.m.f.

Frick József
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

