
 
Ügyiratszám: 34-7/2013. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült :    Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-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, Ledniczky László, Vörös Györgyné,  
                                  Hegyi Zoltán, Stadlerné Csányi Éva képviselők. 
             

  (8) 
 

Külön meghívott: Flaisz Emőke intézményvezető, Gatter István költségvetési iroda vezetője
             
Hábermayer Viktória jegyző 

Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető 
 
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait valamint a megjelenteket. 
Elmondja, hogy a meghívó minden érdekelt részére kiküldésre, illetve az előírás szerint 
meghirdetésre került. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki még egyéb napirendre javaslatot tenni. 
Az Egyebek napirendben Berger Andrásné és Vörös Györgyné képviselő kíván hozzászólni.  
 
A Képviselő-testület a napirendet a kiegészítésekkel együtt egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Frick József polgármester 
2.) Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 
      Előadó: Frick József polgármester 
3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. 

(IX.16.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Frick József polgármester 

4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. 
(IX.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló 9/2009. (VII.30.) rendelet módosításáról 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

5.) Beszámoló a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda működéséről a 2012/2013-as nevelési 
évben, felkészülés az új tanévre 
Előadó: Bergmann Jánosné intézményvezető 
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6.) Tájékoztató a KT Császártöltési Általános Iskolája működéséről a 2012/2013-as nevelési 
évben, felkészülés az új tanévre 
Előadó: Stadlerné Csányi Éva igazgató 

7.) Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona tevékenységéről 
Előadó: Flaisz Emőke intézményvezető 

8.) Egyebek 
- Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratának elfogadása 
- Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
- Óvodavezető intézményvezetői pótlékának megállapítása 
- Létszámleépítéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
- Angeliné dr. Walter Mária kérelme 
- Tiszavölgyi Gábor jogi képviselőjének kérelme 
- Lakáscélú támogatással kapcsolatos kérelem (Ignácz Tamás és Ignáczné 

Ördög Sarolta) 
 
 

I. 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 

Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Szóbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testület a legutóbbi rendes ülését 2013. április 30-án 
tartotta, valamint a nyár folyamán három rendkívüli ülés összehívására is sor került. Ismerteti, 
hogy legutóbbi nyilvános ülésen, 2013. április 30-án az alábbi határozatok születtek: 
 
- a 21/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a 2014. évi költségvetési 

tervkoncepciót fogadta el a testület 
- a 22/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a 2012. évi  összefoglaló belső 

ellenőrzési jelentés elfogadása történt, 
- a 23/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban Császártöltés Község 

Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terve került elfogadásra, 
- a 24/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban beszámolót fogadott el a 

testület a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 
tevékenységéről 

- a 25/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának értékeléséről döntött a testület, 

- a 26/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Környezetvédelmi Alapba 
befolyt összegek 2012. évi felhasználásáról született döntés, 

- a 27/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Császártöltési 
Napköziotthonos Óvoda felvételi körzete került meghatározásra, 

- a 28/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban az óvodavezetői állás 
pályázati kiírásáról döntött a testület, 

- a 29/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban Császártöltési Idősek Otthona 
alapító okirata került elfogadásra, 
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- a 30/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az idősek otthona 

vezetői állására vonatkozóan pályázat kiírásáról döntött, 
- a 31/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a  Császártöltési Idősek 

Otthona szakmai programját hagyta jóvá a testület, 
- a 32/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Császártöltési Idősek 

Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása történt meg, 
- a 33/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Császártöltési Idősek 

Otthona házirendjének jóváhagyása történt, 
- a 34/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Császártöltés Fejlődéséért 

Közalapítvány Kuratóriumi tagjainak újjáválasztásáról döntött a testület, 
- a 35/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban utcanevek megváltoztatásáról 

született döntés, 
- a 36/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban pályázat benyújtásáról 

határozott a testület tanuszoda felújításával kapcsolatosan óvodai, iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására, 

- a 37/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban Schettrer Norbert kérelmét 
hagyta jóvá a testület, 

- a 38/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban Kakuszi József 
ingatlanvásárlási kérelméről született döntés, 

- a 39/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a bérlő kérelmére a Kamilla 
Patika bérleti szerződésének módosításáról döntött a testület a gyógyszertár vállalkozási 
formájának módosulása miatt, 

- a 40/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban könyvvizsgáló megbízásáról 
döntött a testület, 

- a 41/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a Halasvíz Kft, Kőrösvíz Kft 
és Kalocsavíz Kft egybeolvadásával kapcsolatosan született döntés,  

- a 42/2013. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi határozatban Frick József polgármester 
személyes érintettséget jelentett be ezért a testület a bejelentő szavazásból történő 
kizárásáról határozott, 

- a 43/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban ifj. Frick József kérelméről 
döntött a testület, 

- a 44/2013. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi határozatban Frick József polgármester 
személyes érintettségének bejelentése kapcsán a testület a bejelentő szavazásból történő 
kizárásáról határozott, 

- a 45/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a polgármester munkájának 
jutalmazásáról határozott a testület. 

 
2013. június 4-ei rendkívüli ülésen hozott Képviselő-testületi határozatok: 
 
- a 46/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a Keceli úti sétány felújítása 

és Zarándokterasz kialakítása építési beruházásra beérkezett ajánlatok elbírálására került 
sor, 

- a 47/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a Modus Operandi Kft. 
telekhatár-rendezés iránti kérelméről döntött a testület, 

- a 48/2013. (VI.04.) számú Képviselő-testületi határozatban együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata történt meg a települési és a nemzetiségi önkormányzat között, 

 
2013. június 28-ai rendkívüli ülésen hozott Képviselő-testületi határozatok: 
 
- a 49/2013. (VI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az Idősek Otthona 

vezetői állás pályázatait bírálta el, 
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- az 50/2013. (VI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a helyettes szülői feladat 
közös ellátására létrehozott társulással kapcsolatos döntés meghozatala történt, 

- az 51/2013. (VI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a Kiskőrösi Többcélú 
Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása történt meg, 

- az 52/2013. (VI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a Hajós Környéki Társult 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodásának módosítása történt, 

- az 53/2013. (VI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú 
módosítását fogadta el a testület, 

- az 54/2013. (VI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban az Idősek Otthona 
császártöltési telephelyén foglalkoztatottak 2013. évi június havi illetmény kifizetésével 
kapcsolatos megállapodás Kiskőrös Város Önkormányzatával történő megkötéséről 
döntött a testület, 

- az 55/2013. (VI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Keceli u. 9. szám 
alatti ingatlan forgalomképes ingatlanná történő átminősítéséről határozott. 

 
2013. július 31-ei rendkívüli ülésen hozott Képviselő-testületi határozatok: 
 
- az 56/2013. (VII.31.) számú Képviselő-testületi határozatban Bergmann Jánosné 

alpolgármester  személyes érintettségének bejelentése kapcsán a testület döntött a 
bejelentő szavazásból történő kizárásáról, 

- az 57/2013. (VII.31.) számú Képviselő-testületi határozatban az óvodavezetői állás 
pályázatainak elbírálása történt, 

- az 58/2013. (VII.31.) számú Képviselő-testületi határozatban Császártöltés Község 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja került elfogadásra, 

- az 59/2013. (VII.31.) számú Képviselő-testületi határozatban „Kiskőrös és Térsége” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 3. számú 
módosításáról döntött a testület, 

- a 60/2013. (VII.31.) számú Képviselő-testületi határozatban a Modus Operandi Kft. 
telekhatár-rendezés iránti kérelme tárgyban korábban hozott határozat kiegészítéséről 
határozott a testület, 

- a 61/2013. (VII.31.) számú Képviselő-testületi határozatban  Tanyafejlesztési Program 
pályázat 2013 – Piactér létesítése Császártöltésen beadásáról határozott a testület, 

- a 62/2013. (VII.31.) számú Képviselő-testületi határozatban a „Málenkij robot” 
Emlékbizottság 2014-15” projektjéhez történő csatlakozásról született döntés, 

- a 63/2013. (VII.31.) számú Képviselő-testületi határozatban a Kiskőrös Térségi Általános 
Iskola, Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetői munkakörére beérkezett 
pályázat véleményezése történt meg. 

 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a napirenddel 
kapcsolatosan: 
 
64/2013. (IX.11.) 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 
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Napirenden kívüli észrevételek, hozzászólások 
 
 

Frick József:   
Ismerteti, hogy készül a Zarándokút fő utcai szakasza, lebontásra került az iskola kerítése, 
már körvonalazódik, hogy hogyan fog kinézni a központi rész. Több sikeres pályázatról ad 
tájékoztatást. Tájékoztatja a testületet, hogy a sportöltöző felújítására 5.700.000,- Ft-ot nyert 
az EFSK, melyhez az önkormányzat saját munkakerő vállalásával és 3,5 millió pénzeszközt 
hozzátéve tavaszig kell, hogy felújítsa a Sportpályán lévő öltöző épületét. Elmondja, hogy 
buszmegálló megvalósítására nettó 28 millió forintot nyert az önkormányzat, itt most az 
építési engedély megérkezésére vár az önkormányzat, aztán kezdi a közbeszerzés 
lebonyolítását. A Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány a játszótér megújítására 9,6 millió 
Ft-ot nyert pályázaton, mely beruházás megvalósítását jövő tavaszig kell elvégezni. Ismerteti, 
hogy a pályázatíró cég megelőlegezi a közalapítvány számára a teljes bekerülési összeget, 
részükre a végelszámolást követően kell visszafizetni a beruházás értékét. Tájékoztatást ad 
arról, hogy az önkormányzat nettó 58 millió Ft értékben pályázatot nyújtott be a piac 
építésére, azonban a pályázat első körben nem nyert, most ismét benyújtásra került, elbírálás 
alatt áll. Ismerteti, hogy eredményt hirdettek az ivóvízminőség-javító pályázaton belül, ami 
Császártöltés esetében nettó 229 millió Ft összeg. Az ivóvízminőség javító program 
lebonyolítását településünk esetében egy kecskeméti cég nyerte meg, a munkák csak jövőre 
kezdődnek. 
Elmondja, hogy a nyár folyamán az önkormányzat több programot szervezett, melyek 
érintették a Tájházat és a történeti kiállítás helyszínét is. Példaként említi a hagyományőrző 
lakodalmas tábort, ahol 12 olyan gyermek is részt vett, akiknek szülei elszármaznak már 
Császártöltéstől, de a nagyszülők még itt élnek a településen. Ismerteti, hogy az „Új Kenyér” 
ünnepén kenyérsütést végeztek a Tájház múzeumpedagógiai órájának keretében a gyermekek, 
illetve részt vettek a gyermekek a Tájház borának elkészítésében is, melynek során mintegy 
20-25 liter mustot préseltek. Elmondja, hogy januárban született döntés arról, hogy a Tájház, 
illetve a Történeti kiállítás látogatása belépőjegyhez kötött, melynek összege 200-300,- Ft. 
Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a vidéki látogatóknak ez nem jelent gondot, azok 
tudomásul veszik és kifizetik, a helyi emberek egy része azonban ezt nem akarja megérteni, 
melyből már sok kellemetlenség adódott.  
Kéri a lakosságot, hogy vegyék tudomásul, hogy a  Sváb Tájházban és a Történeti kiállításon 
mindenkinek fizetni kell. Kéri, hogy ne hozzák a tájházvezetőt kellemetlen helyzetbe. 
Hangsúlyozza, hogy ezt a pénzt a gyerekek múzeumpedagógiai foglalkoztatására használják 
fel különböző eszközök, anyagok megvásárlására.  
Felhívja a figyelmet, hogy a Kiskőrösi Járási Hivatal települési ügysegéde 2013. szeptember 
2-től az eddigi heti rendszerességtől eltérően ezentúl minden páratlan hét keddjén 8-12 óráig 
fog a hivatalban tartózkodni. Véleménye szerint a változtatás oka valószínűleg azzal 
indokolható, hogy a települési ügysegéd nem kellően leterhelve, valószínűleg nem volt 
kitöltve a munkaideje. 
Tájékoztatja az érintetteket, hogy 2013. szeptember 1. napjától új falugazdász - Ritter Dóra- 
soltvadkerti lakos látja el minden szerdán a falugazdászi feladatokat a szokásos időben. 
Tájékoztatást ad arról, hogy november 10-én kerül sor az Idősek Napja megrendezésére, 
melyre minden érintettet szeretettel vár az önkormányzat. 
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II. 

 
Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat bevételei 43,2%-ra, a kiadásai 39%-ra 
teljesültek. A záró pénzkészlet 2013. június 30. napján 34 998 737,-Ft. Megemlíti a 
jelentősebb tételeket, amely szerint a költségvetési elszámolási számlán 13.458.167,-Ft a 
pénzkészlet, a szennyvíz EIB támogatáson pedig 9,477.613.-Ft összeg van, mely zárolt 
összeg. Elmondja, hogy a zarándokút számlán 11.143.290,-Ft található, a munkálatok a 
második félévben kezdődtek el. Álláspontja szerint az I. félévet megfontolt gazdálkodás 
jellemez, kiemeli, hogy fizetési problémái az önkormányzatnak nincsenek. Megkérdezi Gatter 
István Költségvetési Irodavezetőt, hogy kívánja-e valamivel a kiadásra került írásbeli 
előterjesztést kiegészíteni. 
 
Gatter István:  
Nyilatkozik, hogy nem kívánja kiegészíteni. 
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az első félévi gazdálkodást, mely 
tárgyalás során egy-két kérdés merült fel, de ezekre választ kaptak. A félévre tervezettek 
teljesültek. Álláspontja szerint szép a beszámoló, ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a 
beszámoló elfogadását javasolja. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát – egyhangúan, 7 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
65/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló a költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés 
I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, azt az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja. 

 
            Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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III. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Tájékoztatást ad arról, hogy 111.666 ezer Ft-tal került módosításra mind a bevételi, mind a 
kiadási főösszeg. Ismerteti, hogy a most előterjesztett rendeletmódosítással a költségvetés fő 
összege 296.595e Ft-ról 408.261e Ft-ra nő, az előirányzat változás 37,6%. Részletesen 
ismerteti az előirányzat változások okait, tételeit. Elmondja, hogy a bevételeknél a szennyvíz-
érdekeltségi hozzájárulás bevétel az LTP-t fizető lakosság megtakarításait jelenti, amely az év 
végéig várhatóan még nőni fog. A kamatot a takarék számára még az idén szeretné az 
önkormányzat megfizetni. 
 
Vörös Györgyné:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, annak elfogadását 
javasolja. 
 
Ledniczky László:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet szintén 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Jelzi, hogy a rendelet-tervezet 1.§ (1) bekezdésében 
kimaradt az ezer forintot jelző „e” betű. Kéri a pontosítást. 
 
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 

6/2013. ( IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
2/2013.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
IV. 

 
R e n d e l e t a l k o t á s 

 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy a testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
rendeletében szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat, 
illetve szakosított ellátási formákat, így többek között a családsegítésre és az idősotthoni 
ellátásra vonatkozó szabályokat. Elmondja, hogy a hivatkozott önkormányzati rendelet 
módosítására azért van szüksége, mert a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti 
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Társulat nevet viselő társulás elnevezése Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás elnevezésre módosult, továbbá az idősek otthona elnevezése is módosításra szorul a 
rendeletben, tekintve, hogy 2013. július 1. napjától az intézmény az önkormányzat 
fenntartásába került és elnevezése Császártöltési Idősek Otthona elnevezésre módosult. 
 
Frick József: 
Megerősíti, hogy egyszerű névmódosítások átvezetéséről van csupán szó. 
 
Ledniczky László:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
 
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 

7/2013. ( IX.16..)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES 
GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 9/2009. 

(VII.30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

V. 
 

Beszámoló a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda működéséről a 2012/2013-as 
nevelési évben, felkészülés az új tanévre 

 
 

Előadó: Bergmann Jánosné intézményvezető 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Gratulál az intézményvezetői kinevezéshez. Sikeres munkát kíván. 
 
Bergmann Jánosné:  
Elöljáróban megköszöni a testület és a Polgármester Úr bizalmát az intézményvezetői 
kinevezése vonatkozásában. Igyekszik megfelelni az elvárásoknak. Az előterjesztésen 
foglaltakat kiegészítve a változásokról szeretne szólni. Elmondja, hogy az óvoda 6. évét 
kezdte tavaly a KTKT fenntartásában, majd év végén már érezhető volt, hogy 2013. január 1. 
napjától visszakerül az intézmény az önkormányzat fenntartása alá. Köszöni a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak segítségét, amit a napi munkavégzése során nyújtanak. Ismerteti, hogy 
jelenleg ő látja el az óvodatitkári feladatokat. Elmondja, hogy a fenntartóváltás és a 
jogszabályi módosulások következtében átdolgozásra került a Pedagógiai Program, SZMSZ 
és a Házirend. Kiemeli, hogy most kiemelendő feladataik közé sorolják a német nemzetiségi 
oktatást, nevelést. Ismerteti, hogy a személyi feltételek adottak a megfelelő munkavégzéshez. 
Tájékoztatást ad a személyi változásokról, illetve a jogszabály által előírt dolgozói 
létszámkeretről, melyet takarékossági okokból nem vezetnek be, a régi felállással dolgoznak 
tovább. Ismerteti, hogy logopédusuk az előző tanévben Juhászné Héjas Anna volt, akit 
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megbízással alkalmaztak és akit szeretne a jelenlegi tanévbe is hasonlóképpen alkalmazni. 
Ismerteti, hogy az óvodában az SNI-s gyermekek száma 5 fő. Elmondja, hogy a tárgyi 
feltételeik nagyon jók, az új nevelési évben a csoportszobai asztali játékok cseréjére lesz 
szükség. Elmondja, hogy törekszenek a takarékosságra, a költségvetés egyensúlyban tartására 
és az átgondolt eszközfelhasználásra. Ismerteti, hogy a következő évtől 3 éves kortól kötelező 
lesz az óvodai ellátás, jelenleg 6 éves kortól kellene minden gyermeket iskolába küldeni. 
Elmondása alapján továbbra is fontosnak tartja a szülőkkel, óvodával és szakszolgálattal 
közösen kialakított véleményeket e téren. Tájékoztatása szerint ebben a korban még nagyon 
sok különbség lehet a gyermekek fejlettsége között. Ismerteti, hogy ők akkor fognak valakit 
iskolába küldeni, ha valóban elérte az iskolaérettséget. Tájékoztatja a testületet, hogy jó 
kapcsolatot tartanak fenn a fenntartóval, védőnővel, logopédussal, gyógypedagógusokkal, 
családgondozóval. Részletesen ismerteti az óvodai programokat. Köszöni, hogy az 
önkormányzat a nevelési év során az óvodások kirándulásét lehetővé tette. Elmondja, hogy 
ebben a tanévben 23 gyermek kezdte meg az első osztályt. Kíváncsian várják az új életpálya 
modell megvalósítását. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a logopédus személyében már van megállapodás. Elmondja, 
hogy a következő években jóval kisebb létszámok várhatók az óvodában, mely várhatóan még 
sok problémát vetít elő. Ismerteti, hogy az idei évben 4 gyermekszületés volt a településen. 
Elmondja, hogy az óvoda működéséhez az önkormányzat minden feltételt biztosít és 
biztosítani is fog.  Tájékoztatás ad arról, hogy januárban új óvónő felvételére kerül sor, 
álláspontja szerint Koch Teri óvó néni megérdemli, hogy nyugdíjba mehessen. Megjegyzi, 
hogy a fiatalítás jót tehet az óvodában, mert a friss erő friss szellemiséget is hoz. Arra az 
esetre ha bármi gond vagy probléma merülne fel, kéri, hogy a hivatallal, azon belül is Barabás 
Robival egyeztessenek. Kéri, hogy a német nyelvre nagyobb gondot fordítsanak, véleménye 
szerint, hogy jó óvodai alapozással elérhető, hogy 8. osztályban alapfokú német nyelvvizsgát 
tegyenek a gyermekek. Szeretné, ha minden olyan játék, eszköz ami a gyermekek 
kézügyességét szolgálja, az óvodában rendelkezésre állna. Ebben az önkormányzat és az 
Alapítvány is az óvoda segítségére lehet anyagilag. Erőt és kitartást kíván a további 
munkához. 
 
Vörös Györgyné: 
Ismerteti, hogy a beszámolóban olvasta, hogy a német nemzetiségi nevelés szabálya 
szigorodott. Megkérdezi, hogy ez mit takar, miben nyilvánul meg. 
 
Bergmann Jánosné: 
Elmondja, hogy inkább a munkának az adminisztrációs része szigorodott, nőtt. A gyerekek 
már semmiféle nyelvtudást nem hoznak otthonról. 
 
Vörös Györgyné: 
Megkérdezi, hogy az óvodában mennyi a nemzetiségi óvónők száma. 
 
Bergmann Jánosné: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az óvodában 6 fő óvónőből 4 fő nemzetiségi szakos óvónő van 
jelenleg, csoportonként egy fő biztosított. 
 
Frick József: 
Jóleső érzésnek tartja, mikor a múzeumpedagógiai órákon az óvodások lelkesen 
tevékenykednek. Álláspontja szerint a sváb nyelvet sajnos el kell felejteni. 
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Ledniczky László:  
Részletes beszámoló. Gratulál az óvodai dolgozók munkájához. Megemlíti, hogy a 
beszámolóban szerepelt, hogy a pedagógiai programot át kell dolgozni. Megkérdezi, hogy ez 
mire vonatkozott. 
 
Bergmann Jánosné:  
Elmondja, hogy a régi program változatlan maradt, csak fogalmazásbeli változások vannak 
benne. Ismerteti, hogy az új program szerint is az egészséges életmód, a mozgás minden 
fejlesztés alapja. Az eszközfelszereltségünk ehhez teljes. Napi szinten rendelkezésre áll. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy érdekesen alakul majd a leendő első osztályban a gyermekek aránya, és itt a 
szocializációs különbségekre gondol. Alapvető problémának tartja, hogy a gyerekek nem 
tudnak köszönni. Megkérdezi, hogy erre számíthatnak a következő első osztályosok 
vonatkozásában is? 
 
Bergmann Jánosné:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a magázódást a mai gyerekek egyáltalán nem ismerik, próbálják 
megtanítani nekik. Meglátása szerint sok az otthonról hozott hiányosság, baj van az egymás 
felé irányuló kommunikációval, a stílussal. 
 
Frick József:  
Megkérdezi, hogy mi az az okosító torna? 
 
Bergmann Jánosné:  
Válaszolja, hogy a gyermekek agyi képességeit fejlesztő torna, amely összehangolja a szem-
kéz-láb koordinációt, egyensúlyérzéket. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Gratulál az óvodában folyó munkához. A logopédus témához az lenne a kérdése, hogy nem 
lenne-e hatékonyabb, ha a helyi iskolában dolgozó gyógypedagógus látná el az óvodás 
gyermekeket is? 
 
Bergmann Jánosné:  
Nem tudják még, hogy a logopédiára szoruló gyerekekkel SNI-vel foglalkozó pedagógus 
foglalkozhat-e. Elmondása szerint visszatérhetnek erre a témára. Kifejti, hogy Juhászné Héjas 
Anna gyógypedagógussal maximálisan meg van elégedve. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Érdekesnek találja a szakemberek hozzáértését is. Tapasztalatai szerint a szakemberek sokszor 
nem mondják meg a szülőknek, hogy mi a probléma. Elmeséli, hogy érdekes eset történt egy 
iskolás gyerekkel is. Az augusztusi pótvizsgán megbukott gyereket szeptember 3-án vizsgálta 
szakértő, és arra az eredményre jutott, hogy húzzák át a gyerek bukását, mert nem használ a 
gyereknek az, hogy megbukott. 
 
Bergmann Jánosné:  
Meglátása szerint sok gond van azzal, hogy a szakemberek nem küldik kivizsgálásra a 
gyerekeket. Nem tudják, hogy van-e joguk hozzá. A szakértői vizsgálaton meg nem mondják 
ki, hogy a gyereknek nem normál óvodában lenne a helye, holott ez világosan látszik. 
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Frick József: 
Álláspontja szerint nagyon elszaladt a világ, nem lehet mindenki fiskális, de segíteni kell 
ebben. 
 
Hegyi Zoltán:  
Ismerteti, hogy a beszámoló szerint a létszámhoz képest nagyon sok a hátrányos helyzetű 
gyerek. Megkérdezi, hogy miből adódik ez? 
 
Bergmann Jánosné:  
Tájékoztat, hogy kizárólag a jövedelmi helyzet alapján. Hátrányos helyzetűnek (HH) számít, 
ha jövedelmi viszonyaik alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 
halmozottan hátrányos helyzetűnek (HHH) akkor számítanak ha a szülők 8 általánost 
végeztek csak és a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 
 
Frick József: 
Ismerteti, hogy a település viszonylatában az ingyen étkezők aránya olyan magas, mint egy 
Nógrád megyei településen. Nehéz ellenőrizni, hogy a beadott jövedelemnyilatkozatban 
szereplő összegek valósak vagy nem valósak. 
 
Bergmann Jánosné: 
Tájékoztat, hogy a HH, HHH helyzetű gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
66/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda működéséről a 2012/2013-as nevelési 
évben, felkészülés az új tanévre 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési 

Napköziotthonos Óvoda vezetőjének, Bergmann Jánosnénak a Császártöltési 
Napköziotthonos Óvoda 2012/2013-as nevelési évben történő működéséről és az 
évkezdésre való felkészülésről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

VI. 
 

Tájékoztató a KT Császártöltési Általános Iskolája működéséről a 2012/2013-as nevelési 
évben, felkészülés az új tanévre 

 
 
Előadó: Stadlerné Csányi Éva igazgató 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Részletesen ismerteti a beszámolót. Kiegészíti azzal, hogy változott a javítóvizsga rendszer. 
Csak akkor tehet javítóvizsgát a gyermek, ha maximum 3 tárgyból bukik. Szakkörök 
vonatkozásában kiemeli, hogy a kerámia szakkörre 40, a tűzzománcra 38 gyerek jelentkezett, 
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ez a két szakkör a legnépszerűbb a gyermekek körében. Elmondja, hogy ezeknek a 
tevékenységeknek helyigényük van, hiányzik a műhely. Álláspontja szerint nem lehet 
bizonyos dolgokat a foglalkozás helyszínén tárolni. Elmondása szerint több dolog szóba 
került, köztük a pince is vagy a könyvtár mellé épülő helyiség, de ezek közül egyik sem 
valósult meg eddig. Ismerteti, hogy átmenetileg az üresen álló hittan teremben kaptak helyet 
kerámia szakkör lebonyolítására, mosdó is van benne, de a fűtési szezonban, illetve a 
kemence felfűtésnél nagyon sok lenne a villanyszámla. Megemlíti a három fizetős szakkört, 
melyek az alábbiak: angol, aikido, modern tánc. Ismerteti a továbbtanulási adatokat, 
személyi- és tárgyi feltételeket. Elmondja, hogy a tornateremben kazáncsere történt és egy 
korszerű fűtési rendszer került kiépítésre, emellett a tornaterem festése, mázolása öltözők 
felújítására is sor került. Álláspontja szerint a könyvtárban is komoly felújításra lenne 
szükség. Ismerteti, hogy az óvoda beköltözésével leszűkült az iskola épülete, kevés a 
raktározásra alkalmas hely, nehezen megoldható a sporteszközök, díszletek tárolása. 
Tájékoztatást ad a versenyeredményekről. Gratulál a versenyeredményt elért gyermekeknek 
és felkészítő tanáraiknak. Ismerteti az iskolai programokat havi bontásban. Tájékoztatást ad 
arról, hogy az iskola elnevezése módosult, a KTKT helyett csupán KT, ami kiskőrösi térségi 
iskolát jelent. Ismerteti, hogy Német István, a csengődi általános iskola igazgatója lett a KT 
iskola kinevezett főigazgatója, főigazgató helyettesnek Franczia Lászlót, a Wattay Szakképző 
intézmény igazgatóját választották. Köszönetét fejezi ki Márin Tamásnak és feleségének akik 
a Magyarországi Németek Elhurcolásának Emléknapján az iskolában a gyermekeknek 
elmesélték személyes élményeiket. Köszöni az önkormányzatnak, hogy a gyermekek 
kirándulásához buszt biztosított. Tájékoztatást ad arról, hogy ebben a tanítási évben a 
gyermekeknek választásuk szerint vagy erkölcstanra vagy hit- és erkölcstanra kell járniuk. 
Elmondja, hogy ebben a tanévben egy 4 napos Erdélyi kirándulást szerveznek a 
gyermekeknek. Ismerteti, hogy október 25-én Halloween party lesz az iskolában. 
Tájékoztatást ad arról, hogy az új tanévet 155 tanulóval kezdték, ismerteti az új tanév 
létszámadatait. Tájékoztatást ad arról, hogy 57 fő napközis, 32 fő menzás és a vidékről bejáró 
gyermekek száma 21 fő. Köszöni a testületnek az iskolát érintően hozott pozitív döntéseit. 
 
Frick József: 
Köszöni a nem túl rövidre sikerült beszámolót. 
 
Hábermayer Viktória:  
Felveti, hogy a beszámolóban szerepelt, hogy a kerámia szakkörre nagyon nagy az igény a 
gyermekek részéről, melyet heti két órában biztosít az iskola, ami a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a kerámia szakkörre jelentkezett gyermekek kéthetente vehetnek részt ilyen 
foglalkozásokon. Megkérdezi, hogy óraszámnöveléssel megoldható lehetne-e esetleg az, hogy 
a kerámia szakkörre jelentkezettek heti rendszerességgel vehessenek részt a foglalkozásokon. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Ismerteti, hogy jelezte már a tankerületnek, hogy erre nagyon nagy az igény. Elmondása 
szerint egyenlőre eddig nem kapott még választ erre. 
 
Hábermayer Viktória:  
Érintett szülőként elmondja, hogy nagyon megdöbbentette, hogy az eső osztályos 
gyermekeket, akiket az óvodába két óvó néni és egy dadus néni dédelgetett, most az 
osztályfőnökön kívül még 6, tehát összesen 7 pedagógus tanítja, illetve a napköziben naponta 
más a napközis pedagógus. Megkérdezi, hogy ezt mi indokolja, illetve hogy igazgatóként ezt 
szakmailag jónak találja-e az igazgató asszony? 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Nem gondolja, hogy ez problémát okoz. A testnevelésben lehet változás, itt elképzelhető, 
hogy az osztályfőnök fogja alsó tagozatban átvenni a testnevelés órák megtartását. Meg 



 13

tudnak ezzel barátkozni véleménye szerint a gyermekek. Tekintve, hogy nincs napközis állás, 
ezért mindenki óraszámát fel kell tölteni. Elmondása szerint nem tud biztosítani egy állandó 
napközis pedagógust, de ezt tartaná ő is ideálisnak. 
 
Hábermayer Viktória:  
Kérdezi, hogy a gyermekek biztonsága érdekében tervez-e az iskola vezetése valamilyen 
intézkedéseket, megoldható-e, hogy a gyermekek tanítási időben ne tudjanak az iskola 
épületéből kijutni? Konkrétan arra kérdez rá, hogy tanítási időben lehet-e az iskola bejárati 
ajtaját zárva tartani? 
  
Stadlerné Csányi Éva:  
Álláspontja szerint lehetne, de akkor a szülők biztos kifogásolnák ezt. Megoldhatónak találja. 
Ismerteti, hogy itt már volt több elképzelés is arra vonatkozóan, hogy ha az iskola kerítése 
eltűnik, akkor eltűnik még egy védelmi vonal. Megerősíti, hogy amennyiben a szülők azt 
szeretnék, hogy iskolaidőben az ajtót zárva tartsák, akkor erre lát lehetőséget. Szó volt már 
beléptető rendszerről, vagy csengőt is el lehetne helyezni, és az iskolatitkár nyithatná az ajtót. 
 
Hábermayer Viktória:  
Megkérdezi, hogy mi a módja, hogy ez a kérdés megoldódjon, illetve hogyan mérjék fel az 
igényt? 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Javasolja, hogy a szülői értekezleten, az SZMK ülésen kerülhetne szóba, ahol az SZMK elnök 
asszony tolmácsolhatná a szülők véleményét. Az üzemeltető feladatának tekinti a csengő 
beszerelését. 
 
Berger Andrásné:  
Megköszöni a tartalmas, részletes beszámolót. Családgondozóként szeretné kérni, hogy ha 
bármi rendkívüli esemény történik az iskolában jelezzék felé, mert történtek dolgok – 
templom előtti verekedés, baleset, uszodáról leugrás - ami a gyerekek veszélyeztetésével 
kapcsolatos, amiről ő is csak utólag egyéb módon értesült. Kéri, hogy keressék, mint és együtt 
találjanak a felmerülő problémákra megoldást. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Megoldhatónak találja. Úgy gondolja, hogy az iskola ifjúságvédelmi felelőse és ő is 
igyekezett már több mindent jelezni a családgondozónak. Elmondása szerint jelezték a 
fenntartónak az uszoda tetejéről való leugrást.  
 
Frick József:  
Ezt cáfolja, elmondja, hogy az iskola nem jelezte a balesetet. Hangsúlyozza, hogy 
elvárhatónak tartja, hogy legalább a polgármesternek jelezzék, és ne csak egy hét után kapjon 
az önkormányzat értesítést, amikor már rákérdeznek. Álláspontja szerint a kommunikáció 
hiánya itt az alapvető probléma. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Tudomása szerint jelezték a problémát kollégái, ő ugyanis amikor a baleset történt, akkor 
külföldön tartózkodott. Elmondása szerint baleseti jegyzőkönyv készült az eseményről. 
 
Frick József: 
Álláspontja szerint a baleset időpontjában legalább a polgármesternek kell szólni, főleg olyan 
ügyekben, mikor a rendőrnek is ki kell jönnie a helyszínre. 
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Vörös Györgyné:  
Megköszöni a részletes beszámolót. Gratulál a felkészítőknek és a gyerekeknek, akik a 
versenyeken szép eredményeket értek el. Tájékoztatást ad arról, hogy néhány szülő 
megkereste, hogy a nyári kézműves tábor miért délután volt csak. A tábornak véleménye 
szerint az a lényege, hogy a gyerekek felügyelete is megoldódjon azokra a napokra. 
Elmondása szerint több szülő nem tudta, hogy ilyenkor délelőtt felügyelet nélkül marad a 
gyermeke, tekintve, hogy a valóságban a tábor déltől 16.00 óráig tartott. Megkérdezi, hogy 
német nyelvvizsgát tett-e valaki? 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Tájékoztat, hogy sajnos nem jelentkezett senki. Elmondása szerint a tábort 4 órás táborként 
hirdették meg. Elmondja, hogy nem jelezte senki az iskola felé, hogy felügyeletre lenne 
szüksége, akkor szerveztek volna napközit. A 4 órás tábort azzal indokolja, hogy 
alkalmazkodniuk kellett a tábort tartók munkaidejéhez. 
 
Vörös Györgyné: 
A jövőben javasolja, hogy a tábor ideje pontosan legyen előzetesen meghirdetve, hogy a 
szülők tudják, hogy mettől meddig tart a gyermekek felügyeletének megoldása miatt. 
 
Bergmann Jánosné: 
Véleménye szerint tartalmas, bő beszámolót hallhattak. Jó dolognak tartja, hogy az első 
osztályosok külön napközis csoportba kerültek, de az szakmailag álláspontja szerint nem jó, 
hogy minden nap más legyen a napközis tanár. Kéri, hogy erre találjanak valami jó 
megoldást. Képlékeny még az órarend, most lehetne véleménye szerint még változtatni. Jelzi, 
hogy a szülők neki is elmondták már ezt a problémát, hogy ezt nem tartják jó dolognak és 
szakmailag nem is az. Meggyőződése, hogy sokkal hatékonyabb lenne a munka 1 fő napközis 
fix pedagógussal. Kéri továbbá, hogy a gyermekek fizikai védelme érdekében oldják meg az 
iskola bejárati ajtajának zárva tartását. Örömmel értesült arról, hogy a reggel 7 órától tartó 
gyerekfelügyelet az iskolában megoldódott. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Megerősíti, hogy az iskolában napi szinten megoldott a gyermekfelügyelet reggel 7.00 órától. 
 
Hegyi Zoltán:  
Tudomása szerint kevesen járnak hittanra. Ismerteti, hogy tavaly volt affér a hitoktatóval. 
Elmondása alapján a hitoktató nem az iskolába való nevelési módszereket alkalmazta, 
állítólag tűsarkú cipővel rendszeresen a gyerekek lábára lépett, kinyomta a fejüket az ablakon, 
kifestette őket ceruzával, filccel, kigúnyolta őket vagy büdös zoknit nyomott a szájukba. 
Álláspontja szerint ezek elég durva módszerek a gyermekek fegyelmezésére. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a hitoktató nő sem maradt, jelenleg a plébános tartja a hittant. A 
hitoktató módszereivel véleménye szerint nem lehet egyetérteni. Elmondása szerint a 
gyerekek egyébként nem egyértelműen így jelezték nekik, jó poénnak tartották ezt a dolgot. 
Elmondja, hogy erre a problémára felhívta a plébános figyelmét, de nem tudja, hogy 
terveznek-e valamit ez ügyben. 
 
Hegyi Zoltán: 
Tájékoztatja a testületet, hogy kiskorú veszélyeztetés ügyében folyik jelenleg az eljárás. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Megnyugtató számára, hogy nincs az iskolánál ez a hitoktató. 
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Berger Andrásné:  
Tájékoztatást ad arról, hogy az első, második és harmadik osztályosok élték meg ezt 
büntetésként, a fölsőbb évesek nem, azok valamilyen módon vissza tudták törleszteni az őket 
ért sérelmeket, és ez már buli volt számukra. Elmondása szerint a kicsik ezt terrorként élték 
meg. 
 
Ledniczky László:  
Pontosítja, hogy az úgy nem igaz, hogy a szakkörök közül kerámiára és tűzzománcra 
jelentkeztek a legtöbben, mert a legtöbben kézilabdára és focira jelentkeztek. Nonszensz 
ötletnek tartaná az iskola épületének zárva tartását. Elmondása szerint a házirendben le van 
írva, hogy nem mehet ki a gyerek tanítás alatt az iskola épületéből, csak nem tartják ezt be. 
 
Berger Andrásné: 
Megerősíti, hogy a gyermekek kijárnak tanítási időben az iskola épületéből. 
 
Vörös Györgyné: 
Megerősíti, hogy ezért kellene bezárni. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy az ügyeletes nevelő azért van, hogy a gyermekek ne menjenek ki az iskola 
épületéből.. Elmondja, hogy a gyerek nem az ügyeletes nevelő tudomásával megy ki. 
 
Berger Andrásné: 
Véleménye szerint ha odaáll az ügyeletes nevelő, akkor a gyermek nem tud kimenni. 
 
Frick József: 
Álláspontja szerint ez sajnos nem véd meg. 
 
Ledniczky László: 
Köszönetet mond a polgármesternek, hogy tanulmányi és sportversenyekre megkapták a 
hivatal buszát, illetve hogy a diákönkormányzatnak és az SZMK-nek pénz adott 
sportszerekre. Tapasztalatai szerint gondok vannak az ebédeltetéssel. Elmondja, hogy a 
probléma megoldására az volt a tanács, hogy a konyha vezetője vegyen fel embert arra, hogy 
a gyerekeket átkísérje ebédelni az iskolából. Elmondja, hogy ezzel nem ért egyet, ezen az 
iskolának kellene változtatni és kitalálni egy olyan rendszert, amellyel hatékonyabban 
működne a gyermekek ebédeltetése. Ismerteti, hogy 60-70 gyerek jön össze egyszerre az 
ebédlőben, álláspontja szerint így nem tudnak enni, nincs idejük megenni az ebédet. 
 
Bergmann Jánosné: 
Hangsúlyozza, hogy elég időt kell adni a gyermekeknek az ebédelésre. 
 
Ledniczky László: 
Véleménye szerint rugalmasabbnak kellene lennie e kérdésben az iskolának. Jó ötletnek 
találná, ha 4. óra után minden gyermek elmehetne ebédelni. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Megoldhatónak találja, hogy legyen erre plusz nevelő. 
 
Frick József:  
A beszámoló álláspontja szerint részletes, tárgyszerű, de csak azokkal a dolgokkal 
foglalkozik, ami szép. Sajnos nem minden működik úgy, ahogy kellene. Nem működik 
megfelelően a kerámia és a tűzzománc szakkör. Ismerteti, hogy korábban tájékoztatta az 
igazgató asszonyt, hogy nem kíván az eddigi könyvtárossal együtt dolgozni, elmondta 
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továbbá, hogy keresett egy új könyvtárost, aki 4 órában látta volna el ezt a feladatot és 
mellette 4 órában tűzzománc és kerámia szakkört tartott volna. Tájékoztatást ad arról, hogy 
amikor erről tudomást szereztek illetékesek, akkor bepánikolt az iskola és akkor év közben 
május hónaptól szakkört indítottak, melynek a plébánia adott helyet. Ez számára egy teljesen 
megfoghatatlan dolog.  Emellett  megkeresték a hölgyet és elmondták neki, hogy nem 
örülnének annak, hogy ha idejönne és nem fogják a gyerekeket hozzá irányítani. Erre a hölgy 
azt mondta, hogy ő nem akar ilyen konfliktusok között dolgozni és így inkább nem vállalta. 
Tehát álláspontja szerint már megint a gyerekek isszák meg ennek a levét. Semmi értelmét 
nem látja a kéthetente egyszeri kerámia foglalkozásnak. Három éve mondja azt, hogy induljon 
be a tűzzománc, de még arra sem kapott választ, hogy milyen kemencére lenne szükségük, és 
most hirtelen felpörgött az esemény és meg tudta venni egy vállalkozó. Hangsúlyozza, hogy a 
gyermekek kézügyessége számára nagyon fontos, neki ez a szívügye lett volna. Tájékoztatást 
ad arról, hogy a tervek is elkészültek arra vonatkozóan, hogy hogyan legyen átalakítva a 
könyvtár, ahol kialakításra került volna egy olyan helyiség, ami teret adott volna a tűzzománc 
és kerámia szakkörnek. Véleménye szerint itt nem a diák érdeke a fontos, hanem hogy a 
pedagógusnak ki legyen az óraszáma.  
Hivatkozik arra, hogy a beszámolóban szerepel, hogy a tartós könyveket iskolakönyvtári 
állományba kellene vennie az iskolának, de ezt nem tudják könyvtár hiányában ezt 
megoldani. Erre reagálva kéri, hogy az igazgató asszony ne kenje rá a balhét. A beszámolóból 
érdekességként említi, hogy le van írva, hogy szeptembertől a pedagógusok illetménye „csak” 
60%-al emelkedik. Kifejti, hogy az a „csak 60%” sértő a számára, mert itt vannak olyan 
közalkalmazottak, köztisztviselők, akik 5 éve nem kaptak béremelést. Finomított volna ezen a 
mondaton a beszámolóban.  A beszámolóból idézi, hogy az uszoda vonatkozásában sem 
következett be kézzelfogható változás. Ezzel egyetért. Megkérdezi azonban, hogy tett-e 
valamit az iskola annak érdekében, hogy az uszoda bármilyen pályázaton pályázott volna? 
Ismerteti, hogy az önkormányzat pályázott, mely pályázat vélhetően nem lesz sikeres. 
Tájékoztatást ad arról, hogy valóban felújításra szorul az uszoda és a könyvtár is, de ezen 
munkálatokat nem lehet megcsinálni egyik évről a másikra, mert ehhez pénzt kell kérni, nem 
lehet elvárni az önkormányzattól, hogy saját költségén megcsinálja. Ismerteti, hogy a 
beszámoló szerint kevés a hely a sporteszközöknek. Véleménye szerint a szauna még soha 
nem volt használva, onnan már régen el lehetett volna pakolni, ideális helynek gondolja 
bizonyos eszközök tárolására. Elmondja továbbá, hogy a szertár mögötti rész a két épület 
között, ahol a testnevelési eszközök vannak, brutális állapotban van. A magasugró lécek el 
vannak korhadva, a vasgolyók el vannak rozsdásodva, mert évek óta rá sem nézett senki. 
Álláspontja szerint az, hogy üresen álló hittantermet használjunk kerámiára, az annak a 
következménye, hogy év közben kezdünk valamit csinálni azért, hogy bebizonyítsuk, hogy 
ezt mi is tudjuk. Elmondja, hogy ebben az iskolában valamikor 400 gyerek volt, most 150 fő 
plusz az óvodások. Nem érti, hogy ezeket a dolgokat miért nem lehet megoldani. Megérti, 
hogy az iskolának kényelmesebb volt, mikor 13 tanteremmel rendelkezett. Hangsúlyozza, 
hogy ha nincs kommunikáció akkor nem derül ki a probléma, és nem tudnak tovább lépni. 
Elmondja, hogy az önkormányzat a kazáncserét elvégezte, 2011-12-ben fel lett újítva az egész 
iskola. A felújításokkal kapcsolatosan megjegyzi, hogy a Klébelsberg Intézményfenntartó 
Központ nem teszi meg azt, amit az önkormányzat, nem fest, nem burkol. Nem tudja, hogy az 
iskolai gondnok 8 órában milyen feladatokat tud elvégezni, ha nem tudja megoldani, hogy a 
gyermekek ne menjenek ki szünetben, hogy a kerítés évek óta ne darabokban legyen lefestve. 
Meglátása szerint az iskolában 8 órás gondnokra nincs szükség. Tájékoztatja a testületet, hogy 
régen 11 fő karbantartó volt, most csupán 3 fő és nincs állagleromlás. Elmondja, hogy az 
uszodát jelenleg raktárnak használja az iskola, így lepusztulva még soha nem volt, állaga 
évről évre romlik. Ismerteti, hogy a tűzoltóságnak az a dolga, hogy jelezze, ha nem tetszik 
neki valamit. Tájékoztatást ad arról, hogy a magyar állam gesztusa az, hogy támogatja, hogy a 
gyerekek az iskolai tanulmányaik alatt egy alkalommal az elcsatolt területekre menjenek, 
innen ered az Erdélyi kirándulás gondolata is. Elhangzott, hogy a kerítés védelmi vonalként 
szerepelt, de ha a kapu nyitva van ugyanúgy ki tud menni a gyerek. Meggyőződése szerint a 
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gyereket a pedagógusnak kell megvédenie. Ha a szülő leadja reggel a gyerekét, délután épen 
akarja visszakapni. Ha maradandó sérülést szerez egy gyerek, vagy haláleset történik, nem 
tudják majd megmagyarázni, rá fogják kenni a működtetőre. Sérelmezi, hogy utólag tud meg 
mindent, miután rákérdez dolgokra. Kifejti, hogy igaz ugyan, hogy munkajogilag nem 
tartozik az iskola az önkormányzathoz, de egy célt kell, hogy szolgáljanak. Ismerteti, hogy két 
olyan időszak volt a falu történetében – a hatvanas években, illetve a kádári rendszerben- 
amikor az iskola és a hivatal között ellentét volt. Ez nem tett jót senkinek sem. Kiemeli, hogy 
azt szeretné, hogy a gyermekek mindent megkapjanak, és hogy nekik jó legyen. Véleménye 
szerint az iskolának segítenie kell abban, hogy a feltételek ki legyenek használva. Elmondja, 
hogy van, amit közösen kell megoldani, és van ami az iskola felelőssége. Álláspontja szerint 
vannak dolgok melyek működnek és vannak amik kevésbé. Az iskola felelőssége, hogy a 
gyerekek mindent megkapjanak. Számára a gyerek a legfontosabb. Megjegyzi, hogy eddig az 
iskola még mindig megkapta amit kért, mert a gyermek a jövő még akkor is ha elköltözik a 
településről. Vigyázni kell rájuk és maximális tudást kell nekik megadni, ezt kéri. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Abban egyetért a polgármester úrral, hogy egy településen élnek és hogy egy célt szolgálnak, 
abban viszont hogy nincs kommunikáció, már nem teljesen.  Kifejti, hogy a kommunikáció 
két oldalú dolog. Elmondja, hogy arról, hogy a könyvtáros munkaköre hogy fog megszűnni, 
arról kapott a polgármester úrtól tájékoztatást, de arról nem, hogy ott milyen kézműves 
tevékenységet tervez. 
 
Frick József:  
Elmondja, hogy amikor a nevezett hölggyel bementek a könyvtárba még nem volt képben, de 
ott volt a Sebestyénné, így híre ment. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Nem gondolja, hogy erről szól a dolog. Álláspontja szerint Császártöltésen élünk, ha van 
császártöltési, aki megtartja a kerámiát vagy van aki ért a tűzzománchoz, használják ki. 
 
Frick József:  
A kéthetente egy alkalommal való szakkori foglalkozásnak nem látja értelmét. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Elmondja, hogy tűzzománc és kerámia esetében jelenleg heti 2 óra, lehetőség esetén több óra. 
Ismerteti, hogy ez most egy felmérés utáni állapot, nem gondolja, hogy napi rendszerességgel 
kellene ilyen szakkört tartani, továbbá nem gondolja, hogy rosszat tettek volna, a hittantermet 
egyfajta lehetőségként említették. Elmondja, hogy év végén indították a kerámia szakkört, 
nem tudott a tűzzománc kemence vételről. De véleménye szerint nem mérgelődni, hanem 
örülni kellene, hogy felajánlottak a kemencét. Hangsúlyozza, hogy ő nem számon kért, hanem 
egyszerűen csak sorolta a problémákat. Elmondja, hogy a szaunát az óvoda használja 
raktárként. Ismerteti, hogy a gondnoknak mindig van feladata, ha eltörik valami, fűtési 
szezonban felügyel a fűtésre, továbbá a rendezvényeken is ott van, díszleteket is készít. 
Hangsúlyozza, hogy az, hogy az iskolán kívül milyen munkával bízza meg az önkormányzat, 
arról neki nem kell tudnia. Sokat festett a nyáron, fűnyírás, dugulás elhárítása, ablakbetörés 
esetén üveg pótlása stb. tartozik a feladatai körébe Egy ekkora épület esetén meggyőződése, 
hogy kell hogy legyen egy ember, aki az egészet felügyeli. Ismerteti, hogy odafigyelnek az 
ügyeletesek a gyermekekre, az ügyeletesek számát növelték. A kimászkálást megoldják, 
figyelni fognak, hogy a gyermekek ne mászkálhassanak ki tanítási időben az iskola 
épületéből. Az ingyenes tankönyvet könyvtári állományba kellene venni elmondása szerint, 
de június 15. óta nincs könyvtár, két és fél hónapja zárva van, így a problémát csak átmeneti 
jelleggel tudja megoldani. Tájékoztatást ad arról, hogy Ramháb Máriával beszélt, aki azt 
ajánlotta, hogy iskolai könyvtárat hozzanak létre. Tolmácsolja, hogy Ramhán Mária szerint a 
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megyében 71 könyvtár működik, egyetlen település kivétel, ez Császártöltés, itt nem 
működik, holott van érvényes szerződés a megyei önkormányzat és Császártöltés Község 
Önkormányzata között a könyvtár működtetésére vonatkozóan. Elmondása szerint a megyei 
önkormányzat lehívja a pénzt, itt meg nem működik a dolog, ezzel őket is a törvénysértés 
állapotába hozza az önkormányzat. A könyvtár helyzete álláspontja szerint abszurdum. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület mondja ki, hogy nincs rá szükség. Ramháb Mária 
feljelentést tett a kormányhivatal felé e tárgyban. Azt, hogy nincs könyvtár, tőle, mint iskola 
igazgatójától kérik számon. Ez álláspontja szerint nem az iskola bűne. Véleménye szerint 
hogy milyen állapotban van az uszoda, illetve az uszoda leázásáról nem ők tehetnek. 
Elmondja, hogy a balesetet nem kenték az önkormányzatra, mivel nem volt ügyeletes, ezért 
történt a baleset és ezt le is írták. Meglátása szerint az önkormányzat részéről hiányzik a 
kommunikáció. Végezetül elmondja, hogy sok mindent az elhangzottakból meggondolásra 
érdemesnek tart. 
 
Frick József:  
Tájékoztatást ad arról, hogy nincs cumtruc a könyvtárral kapcsolatosan. Kiemeli, hogy a 
testületi üléseken évek óta felvetés volt a részéről a szakkörindítás, azonban soha nem kapott 
választ. Helyesbíti, hogy Ramháb Mária pedig nem megyei, hanem városi könyvtár vezetője 
és nincs ráhatása az iskolai könyvtárakra. Nincs törvénysértés, mert közművelődési és 
könyvtári feladatokat együttesen láthat el és erre célzott támogatást kap az önkormányzat. 
Abban egyetért, hogy egy jól működő könyvtárnak lennie kell, de álláspontja szerint olyanra 
van szükség, ami a kor szellemének, előírásainak megfelelő. Tájékoztatást ad arról, hogy ha 
talál olyan könyvtárost, aki meg tudja oldani, hogy a könyvtár mellett szakköröket is tartson, 
akkor abban a pillanatban megköti vele a szerződést. Ismételten elmondja, hogy a kerámia 
szakkör megtartására keresett embert, de az iskola ráhatással volt, így az visszavonta a 
szándékát, hogy idejöjjön, most viszont 2 hetente kerül sor a szakköri foglalkozásokra, 
amikor lehetett volna minden nap, csoportonként. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Álláspontja szerint ez a volt könyvtáros szemszögéből eléggé sértő. Elmondja, hogy 
megnézhették volna péntek esténként a könyvtárat, ahol volt kiállítás megnyitó, 
gyermekprogramok,  könyvbemutató, bár lehetett volna több is. 
 
Frick József:  
Akkor ez legyen a zárszó. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
67/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Tájékoztató a KT Általános – és Középiskola Császártöltési Általános Iskolája működéséről a 
2012/2013-as nevelési évben, felkészülés az új tanévre 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KT Általános- és 

Középiskola Császártöltési Általános Iskolája igazgatójának a KT Általános- és 
Középiskola Császártöltési Általános Iskolája 2012/2013-as nevelési évben történő 
működéséről és az évkezdésre való felkészülésről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Frick József polgármester 19.15 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 19.30 órakor 
folytatta munkáját. 

 
 

VII. 
 

Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona tevékenységéről 
 
 
Előadó: Flaisz Emőke intézményvezető 
 
/ Írásos előterjesztés / 
 
Flaisz Emőke:  
Üdvözli a Képviselő-testület tagjait. Részletesen ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
Tájékoztatást ad a bekerülés feltételeiről, kiemeli, hogy csak az kerülhet be az otthonba aki 
előzetesen felvételi kérelmet nyújt be, mely felvételi kérelem előnye, hogy gyors elhelyezési 
szükség esetén gyorsíthatja a folyamatot. Tájékoztatást nyújt a jelenlegi lakókról, ismerteti, 
hogy 2012-ben 14 lakó hunyt el az otthonban, mely kirívóan magas szám abból adódik, hogy 
egyre inkább kiöregszenek a régi lakók, illetve az újak súlyos állapotban kerülnek be. 
Elmondja, hogy az otthon 30 férőhelyes, ismerteti a dolgozói létszámot. Tájékoztatja a 
testületet, hogy az államilag támogatott férőhely mellé kialakítottak egy önköltséges 
férőhelyet is. Ismerteti, hogy az államilag támogatott férőhely havi költsége lakónként 
88.500,- Ft, az önköltségesé 165.630,- Ft 2013. évben. Elmondja, hogy a Kiskőrösi Többcélú 
Kistérségi Társulásból kilépve 2013. július 1. napjától az önkormányzat fenntartásába került 
újra az idősek otthona. Elmondja, hogy igyekeznek a jövőben is magas színvonalú ellátást 
biztosítani. Ismerteti, hogy az intézmény januárban lesz 10 éves, sok dolgot le kell cserélni, 
szobákat ki kell festeni, valamint a főépület és az apartmanok között lévő folyosót zárttá 
kellene tenni az idősek könnyebb közlekedése érdekében. Hangsúlyozza, hogy legfontosabb 
feladatának továbbra is a gazdaságos működést tartja. Kéri a beszámoló elfogadását. 
 
Bergmann Jánosné:  
Köszöni a beszámolót. Tájékoztatja a testületet, hogy aki nem dolgozik ebben a szférában 
nem tudja, hogy a számok és problémák mit jelentenek. Elmondja, hogy közeli 
hozzátartozóját ápolták az otthonban.  Tapasztalatai alapján mondhatja, hogy példás munka 
folyik az intézményben, az otthon tiszta, otthonos, látszik, hogy az idősek a legfontosabbak. 
 
Frick József:  
Javasolja, hogy az épület-fenntartási díjat emeljék fel január 1. napjától 300.000,-Ft-ra. 
Javaslata szerint vagy az alapítványhoz, vagy az önkormányzathoz történjen a befizetés, de 
mindenképpen az otthonhoz kerüljenek ezek az összegek. Elmondja, hogy most lesz 10 éve, 
hogy működik az otthon, sok minden felújításra kerül. Szeptemberben a külső faszerkezetek 
festését fogják elvégezni, melynek bekerülési költsége 860.000,-Ft. Ismerteti, hogy jövőre a 
teljes belső festést kell megtenni, illetve a szükséges eszközcseréket. Nagyon nehéz területnek 
véli a betegápolást, melynek során a dolgozók lelki világa egy idő után megváltozik, itt nincs 
sikerélmény, a dolgozók nagyon nagy lelki teher alatt vannak. Ennek ellenére kicsi a 
fluktuáció, a dolgozók minden tiszteletet megérdemelnek. Jó híre van az intézménynek. A 
bajai kórház dolgozói is jó véleménnyel vannak. Véleménye szerint nem kell nyereségesnek 
lennie az intézménynek, a cél, hogy nullás legyen. Elmondja, hogy neki ez az otthon a szíve 
ügye. Kéri, hogy továbbra is ilyen színvonalon és nagy lelkesedéssel végezzék a munkát. A 
dolgozók munkájáért köszönetét fejezi ki, előrelátást, kitartást kíván. 
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Flajsz Emőke:  
Köszöni a dolgozói nevében is, akik nagyon nehéz munkát végeznek, mert a lelki megterhelés 
nagyon nagy Sűrűn elvesztenek valakit, akit nap, mint nap gondoztak, egyfajta kötődés 
alakult ki köztük, ez nagy lelki megterhelés. Olyan, mintha egy hozzátartozót veszítenének el 
ilyenkor. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
68/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona tevékenységéről 
 
2.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek 

Otthona vezetőjének, Flaisz Emőkének a Császártöltési Idősek Otthona tevékenységéről 
szóló beszámolóját elfogadja..  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
 
A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi. 
 
 
 

VIII 
 

E g y e b e k 
 
 
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának elfogadása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásos előterjesztés / 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület az áprilisi ülésén a kuratórium elnökének lemondása 
kapcsán döntött az új elnök és kuratóriumi tagok újjáválasztásáról. Tájékoztatja a testületet, 
hogy a kiadott egységes szerkezetű alapító okirat ezen névmódosításokat tartalmazza, melyre 
a változások cégbíróságnál történő bejegyzéséhez van szükség. 
 
Ledniczky László: 
Megkérdezi, hogy a tartalmi részek mennyiben változtak a személyi változásokon kívül. 
 
Berger Józsefné: 
A kuratórium elnökeként elmondja, hogy a személyi változásokon kívül egy pontosítás történt 
az alapszabályban, konkrétan az, hogy a jogszabályban foglalt megjelentetni való dolgokat a 
jövőben a helyi lapban szeretnék közzétenni és nem a Petőfi Népében, mert annak jelentős a 
költségvonzata. 
 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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69/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratának elfogadása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltés Fejlődéséért 

Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásos előterjesztés / 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy Hajós, Drágszél, Miske és Császártöltés volt a társulásban, januártól csak 
Császártöltés és Hajós marad benne, tekintve, hogy Miska és Drágszél kiválik belőle.  
 
Ledniczky László:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság támogatja az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
70/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajós Környéki 
Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodása V. 
fejezetének kiegészítését az alábbi tartalommal jóváhagyja: 

„A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás által 
fenntartott intézmény által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint az esetlegesen fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendeletet Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete alkossa meg, és 
vizsgálja felül azzal, hogy Miske, Drágszél és Császártöltés községek 
önkormányzatainak képviselő-testületei a kérdésben előzetesen véleményt 
nyilvánítanak” 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 
megállapodás aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 



 22

 
Óvodavezető intézményvezetői pótlékának megállapítása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásos előterjesztés / 
 
Bergmann Jánosné:  
Bejelenti személyes érintettségét a napirend megszavazása idejére. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
71/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Bergmann Jánosné alpolgármester  személyes érintettsége 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az 
óvodavezető intézményvezetői pótlékának napirend megszavazása idejére Bergmann 
Jánosné alpolgármestert - személyes érintettsége miatt - a szavazásból kizárja. 

 
 Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület Bergmann Jánosné alpolgármestert 2013. augusztus 1-től 
2018. július 31-ig kinevezte óvodavezetőnek, egyben megállapította a vezetői pótlékának 
mértékét az akkori hatályos köznevelési törvényben foglaltak alapján. Tájékoztatja a 
testületet, hogy 2013. szeptember 1-től változott a köznevelési törvény vonatkozó 
rendelkezése, így ettől az időtől változtatni és az előterjesztésben foglaltak szerint kell 
meghatározni az óvodavezető pótlékát. Elmondja, hogy az intézményvezetői pótlék mértéke 
az illetményalap 40-80%-a, az előterjesztés az illetményalap 50%-ában tesz javaslatot a 
pótlék mértékére. 
 
Vörös Györgyné: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
72/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Óvodavezető intézményvezetői pótlékának megállapítása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 56/2013. (VII.31.) számú 

határozatának 2. pontjában foglaltakat 2013. szeptember 1. napi hatállyal módosítja, 
melynek értelmében 2013. szeptember 1. napjától Bergmann Jánosné közalkalmazott 
intézményvezetői pótlékát az illetményalap 50 %-ában, havi bruttó 77.320,- (azaz 
hetvenhétezer-háromszázhúsz) Ft-ban, nemzetiségi pótlékát havi bruttó 15.465,- (azaz 
tizenötezer-négyszázhatvanöt) Ft-ban állapítja meg. 

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

Határidő: 2013. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Önkormányzat által ellátandó karbantartási feladatok átszervezése 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásos előterjesztés / 
 
Frick József: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen sokat vitatkoztak e napirend 
kapcsán. Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét a bizottság álláspontjának ismertetésére. 
 
Vörös Györgyné:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a létszámleépítést nem támogatja, ugyanakkor javasolja, 
hogy 2013. október 1. napjától a Polgármesteri Hivatal állományába, karbantartói beosztásba, 
6 órás munkaviszonyba kerüljön az iskola jelenleg 8 órában dolgozó gondnoka. A bizottság 
álláspontja, hogy ezzel egyidejűleg a gondnoki státusz kerüljön megszüntetésre az iskolában. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Ismerteti, hogy korábban már elmondta álláspontját ezzel kapcsolatosan. Álláspontja szerint a 
2 órás óraszámcsökkentés nem eredményez hagy megtakarítást, ezért megfontolandónak tartja 
ezt a dolgot. Javasolja a 8 órás munkaidő megtartását 
 
A Képviselő-testület egy ellenszavazattal, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
73/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Önkormányzat által ellátandó karbantartási feladatok átszervezése 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 
ellátandó karbantartási feladatok átszervezését, egyben az általános iskola 
vonatkozásában a gondnoki munkakör megszüntetését, ezzel egyidejűleg plusz egy 6 
órás karbantartói munkakör létesítését határozza el 2013. október 1. napjától. 

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatosan 
a szükséges munkáltatói intézkedéseket hajtsa végre. 

 
Határidő: október 1. 
Felelős: polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Kamilla Patika bérleti szerződésének módosítása 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy a kérelem az önkormányzatot nem érinti, csak tudomásulvétel miatt kell 
beszéli róla. Tekintve, hogy 2013. szeptember 02-től a gyógyszertár vállalkozói formája Kft-
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vé alakult, a gyógyszertár épületére vonatkozó bérleti szerződést ennek megfelelően 
szükséges módosítani. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:  
 
74/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Kamilla Patika bérleti szerződésének módosítása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Angeliné dr. Walter Mária 

Gyöngyvér bérlő kérelmére a Kamilla Patikára vonatkozó bérleti szerződést a bérlő 
vállalkozási formájának módosulása miatt 2013. szeptember 2. napjától módosítja. 

2.) A Képviselő-testület a Kamilla Patika bérlőjeként 2013. szeptember 2. napjától a Töltési 
Kamilla Patika Gyógyszerkereskedelmi Kft-t jelöli ki. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 
elkészíttetésére valamint a bérleti szerződés aláírására. 

 
 Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
 
 
Tiszavölgyi Gábor kérelme 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Tiszavölgyi Gábor kérelmező jogi képviselője, dr. 
Szeberényi Gyula Tamás is jelen van az ülésen. A napirendi pont tárgyalása előtt tájékoztatja 
a kérelmező megjelent jogi képviselőjét, hogy a napirend kapcsán tanácskozási illetve 
hozzászólási joggal nem rendelkezik. 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Megkérdezi, hogy ez azt jelenti, hogy kérdést nem tehet fel? 
 
Frick József: 
Tájékoztatja, hogy az SZMSZ szerint tanácskozási joggal nem rendelkezik, ezért megerősíti, 
hogy nem tehet fel. 
 
Frick József: 
Ismerteti, hogy a kérelmező a Főkáptalan pincesoron pincét vásárolt, melyet szálláshellyé 
szeretne átminősíttetni, valamint a szennyvízhálózatra történő csatlakozást szeretné kiépíteni. 
Ismerteti, hogy a szennyvízrendszer azon a szakaszon nincsen kiépítve és elmondása szerint 
az előzetes vizsgáltok alapján technikailag sem lehetett volna azt problémamentesen 
kialakítani, ezért a szennyvízhálózat tervezése során a pincesorok vonatkozásában tervek sem 
készültek. A szennyvízcsatorna-rendszer megbontását, illetve a kérelemben foglaltak szerinti 
plusz rákötést nem javasolja, tekintve, hogy álláspontja szerint ez egy lavinát indíthatna el és 
technikailag sem rendezhető megnyugtatóan. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a 
kérelmében foglaltak szerint a kérelmező továbbá azt kéri, hogy amennyiben a testület 
támogató döntése alapján ő építi ki a meglévő rendszerre történő rákötést, akkor az 
önkormányzat tekintsen el a 200.000,- Ft összegű érdekeltségi hozzájárulás megfizetésétől. 
Álláspontja szerint ez semmiképpen sem támogatható. 
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Vörös Györgyné:  
Tájékoztatja a testület, hogy a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a kérelemben foglalt pince 
szennyvízhálózatra történő csatlakozását. 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás: 
Kéri, hogy legyen a jegyzőkönyvben feltüntetve, hogy szót kért és nem kapott. 
 
Frick József: 
Megnyugtatja, hogy természetesen a jegyzőkönyvbe a kérését rögzíteni fogják. 
 
Liska Antal:  
Elmondja, hogy a viziközmű társulás meghatározta, hogy kik köthetnek rá a rendszerre. 
Ismerteti, hogy a döntés értelmében pince nem köthető rá, csak lakóépület és olyan sincs, 
hogy nem fizet hozzájárulást. Tájékoztatja a testületet, hogy volt már más ilyen jellegű 
kérelem is, az is el lett utasítva. Ha pince ráköthetne, akkor álláspontja szerint a söprűt és 
egyéb veszélyes anyagot is beleengednének a rendszerbe, amit nem lehet. 
 
Frick József:  
Elmondja, hogy technikai érve is van ennek a dolognak. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:  
 
75/2013. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat 
Tiszavölgyi Gábor kérelme 
 

1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Tiszavölgyi Gábornak (6000 Kecskemét, Zimay u. 
12.) jogi képviselője, dr. Szeberényi Gyula Tamás (6000 Keckemét, Csongrádi u. 5.)  
útján benyújtott kérelmét, melyben a császártöltési 350 hrsz alatti ingatlannak 
(présháznak) a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozási lehetőségét kérte – nem tartja 
támogathatónak, tekintettel arra, hogy az ipari szennyvizet fogadni nem képes hálózat 
és szennyvíztisztító védelme érdekében az önkormányzat a pincesorok 
vonatkozásában nem kívánja a szennyvízhálózatot kiépíteni, a településen már 
meglévő hálózatot bővíteni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Frick József:  
Napirenden kívül tájékoztatja a testületet, hogy három hatóságtól feljelentő levelet kapott a 
hivatal, amit hatáskör hiányában küldtek meg. Ismerteti, hogy valaki ugyanazzal a szöveggel 
jelentett fel valakit névtelenül. Véleménye szerint a feljelentő nem buta ember, hatóságnál 
dolgozik.  Hajóson adta fel a leveleket, a levelek megfogalmazása pontos. Elmondja, hogy a 
feljelentések szerint megrágalmazza a feljelentettet, hogy pénzért százalékolták le. Ezzel 
kapcsolatosan elmondja, hogy a megrágalmazott személy épp a múlt héten volt a bizottság 
előtt, ahol véglegesnek nyilvánították az állapotát. Veszélyes dolognak tart egy ilyen lavinát 
elindítani Császártöltésen, ez sok embert érinthet. Közelednek a választások, de nem ilyen 
módszerekkel kellene álláspontja szerint kampányolni. 
Ismerteti, hogy Hóman István gazdaságátadással kapcsolatos beadvánnyal fordult a 
hivatalhoz, melyben kéri, hogy az önkormányzat és közte fennálló 2 db földhaszonbérleti 
szerződést gazdaságátadásra hivatkozva az önkormányzat módosítsa és írja át a gazdaságot 
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átvevő Hóman Zoltán nevére. Ismerteti nevezett beadványában foglaltakat. Elmondja, hogy 
sem a polgármester, sem a jegyző nem kötelezett ennek megoldására. Ha másnak akarja 
átadni az önkormányzattól bérelt földjét, akkor vissza kell mondania a szerződését, és új 
szerződést kell kötnie, melyet egy kifüggesztési eljárás előz meg. Megjegyzi, hogy a törvény 
nem mindenkinek hoz pozitívumot. 
 
Berger Andrásné:  
Tájékoztatja a testületet, hogy 2013. szeptember 6-án a „Te is lehetnél” Fesztiválon Kalocsán 
vettek részt 14 nagycsoportos óvodással sérült gyerekeknek rendezett programon az 
önkormányzat támogatásával.. Elmondja, hogy a rendezvény célja, hogy a fogyatékos 
személyek integrációját elősegítse a többségi társadalomban. Meglátása szerint a gyermekek 
nagyon jól érezték magukat, bekapcsolódtak a programokba. Hegyi Zoltánnak, Istella Évának, 
Péceli Tamásnak és az Önkormányzatnak megköszöni a támogatást. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a rendezvényt a Kalocsa-Tv felvette, interjút is készített vele, mely megtekinthető a 
Kalocsa-Tv honlapján. 
 
Vörös Györgyné:  
Megemlíti, hogy korábban a Pénzügyi Bizottsági ülésen is került szóba, hogy a temetőbe még 
néhány padot és kerékpártárolót is el kellene helyezni. 
 
Frick József: 
Nem látja ennek akadályát. Megemlíti, hogy a Zarándokút lebonyolítója a régi temetőben lévő 
kápolnát zarándokhelyek közé sorolta, illetve az általuk kiadott prospektusban is szerepel 
majd. Ismerteti, hogy a tervek szerint a Zarándokút 1. szakasza búcsú környékére vélhetően 
elkészül. 
 
 
 
Frick József polgármester a nyílt ülés napirendjeit 20,10 órakor lezárta, a Képviselő-testület a 
hatósági ügyek megtárgyalása idejére az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)12.§ (4)bekezdése a.) 
pontjában foglaltak alapján zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
           Frick József                                                                               Hábermayer Viktória 
          polgármester                                                                                        jegyző 
 
 
 

 
 


