Ügyiratszám: 34-4/2014.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült :

Császártöltés község Képviselő-testületének 2014. május 14-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,
Vörös
Györgyné,
Hegyi Zoltán képviselők.
(6)
Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Iroda vezetője, Jerkovits János könyvvizsgáló.
Igazoltan távol maradt: Ledniczky László, Stadlerné Csányi Éva képviselők
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. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. A napirendeket javasolja
kiegészíteni Sasvári Ádám fasor védetté nyilvánítását kezdeményező kérelmével, Hegyi
Zoltán és Liska Zoltán kérelmeivel.
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.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.
(V.19.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetés zárszámadásáról
Előadó: Frick József polgármester
3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.
(V.19.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.
(V.19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
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5.) Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Frick József polgármester
6.) Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Berger Andrásné családgondozó
7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának értékelése
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
8.) Egyebek:
- Beszámoló
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2013. évi felhasználása
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
- Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási
megállapodásának módosítása
- Liska Zoltán és Liskáné Komáromi Éva ingatlan haszonbérleti kérelme
- Hegyi Zoltán ingatlan haszonbérleti kérelme
- Sasvári Ádám kérelme
- Polgármester jutalmazása
- Lakáscélú támogatásra vonatkozó kérelem (Horváth Gábor)
I.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Frick József polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a legutóbbi rendes ülését február 19-én tartotta, és egy
rendkívüli ülés megtartására is sor került 2014. április 24-én.
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a 2014. február 19-ei nyilvános képviselő-testületi ülésen
az alábbi határozatokat hozta:
-

az 1/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület beszámolót fogadott
el lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
a 2/2014. (II.29.) számú Képviselő-testületi határozatban a középtávú tervezésről
döntött a testület;
a 3/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban az Önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról határozott a testület;
a 4 /2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület 2014.évi
munkaterve került elfogadásra;
az 5/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Császártöltés Község
Önkormányzatának 2014. évi kulturális programtervét fogadta el a testület;
a 6/2014. (II.20.) számú Képviselő-testületi határozatban a gyermek-, diák és
alkalmazotti étkeztetés vállalkozási szerződésének módosításáról határozott a testület a
vállalkozói díjak inflációval történő megemelése következtében;
a 7/2014. (II.20.) számú Képviselő-testületi határozatban a szociális étkeztetés
vállalkozási szerződésének módosításáról született döntés;
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-

-

a 8/2013. (II.20.) számú Képviselő-testületi határozatban a Kiskőrösi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntött a testület;
a 9/2013. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a Környezetvédelmi Alapba
befolyt összegek 2014. évi felhasználásáról határozott a testület;
a 10/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a folyószámla hitelkeret
felvétele ügyében született korábbi döntés módosítására került sor;
a 11/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a 2014/2015-ös tanév óvodai
beiratkozás rendjének meghatározásáról döntött a testület;
a 12/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról született döntés;
a 13/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a Türr István Múzeum
kérelméről határozott a testület, a támogatási szerződés időközben megkötésre került;
a 14/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Csizovszki László r.
alezredes kinevezésének véleményezéséről döntött a testület;
a 15/2014. (II. 19.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak megválasztásáról döntött;
a 16/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Judák Heléna
ingatlanvásárlási kérelméről határozott a testület;
a 17/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Szemerey István
ingatlanvásárlási kérelméről határozott a testület, a szerződés megkötésére még nem
került sor a közzétételi eljárás folyamatban van;
a 18/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Frick József személyes
érintettségéről határozott a testület;
a 19/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban ifj. Frick József
ingatlanvásárlási kérelméről született döntés, a kifüggesztési eljárást meg kell ismételni
a módosuló jogszabályok alapján;
a 20/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Frick József személyes
érintettségéről határozott a testület;
a 21/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban ifj. Frick József
ingatlanvásárlási kérelméről határozott a testület, a kifüggesztési eljárás folyamatban
van;
a 22/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Hegyi Zoltán személyes
érintettsége ügyében született döntés;
a 23/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Hegyi Gergelyné ingatlan
haszonbérleti kérelméről határozott a testület, melyre a mai ülésre egy módosító kérelem
érkezett, a szerződés megkötésére a módosuló jogszabályok miatt nem került sor, a
kifüggesztési eljárást ebben az esetben is meg kell ismételni;
a 24/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Vargacz Ferenc ingatlan
haszonbérleti kérelméről döntött a testület;
a 25/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban az Erd-Gasztro Kft.
ingatlanvásárlási kérelme ügyében született döntés, az ingatlan értékbecslésének
elkészíttetése folyamatban van;
a 26/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az ÜDE-KUNSÁG
Vidékfejlesztési csoporthoz való tartozásról határozott,
a 27/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Szamosi Lívia garázsbérleti
kérelme ügyében született döntés, a kérelmező időközben a kérelmet visszavonta;
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A 2014. február 19-ei zárt ülésen:
-

a 28/2014. (II.19.) számú Képviselő-testületi határozatban Haszilló István és Horváth
Anita lakáscélú támogatásra vonatkozó kérelméről született döntés, a támogatás
átutalása megtörtént.

A Képviselő-testület a 2014. április 24-ei ülésén rendkívüli ülésén:
-

a 29/2014. (IV.24.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Kiskőrös Térségi
Általános Iskola, Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezésének
véleményezéséről határozott;
a 30/2014. (IV.24) számú Képviselő-testületi határozatban a Gemenc TáncSoport
Egyesület kérelméről született döntés, melynek során a testület társastánc oktatása
megvalósítása céljából helyiséget biztosít a kérelmező alapfokú művészetoktatási
intézménynek elegendő jelentkező esetében.

A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a napirenddel
kapcsolatosan:
31/2014. (V. 14.) 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

Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek

Frick József:
Ismerteti, hogy az új játszótér elkészül a közeljövőben. Kéri, hogy a felnőttek ne használják a
játékokat, mert ezen játékok a gyermekek súlyára lettek tervezve, gyártva.
Elmondja, hogy a temetőben továbbra is gondot okoz, hogy a gyertyákat, virágokat ellopják,
és legutóbb még a temetői locsolókannákra is kiterjedt. Kéri a lakosságot, hogy figyeljenek,
ha valakit tetten érnek, azt jelezzék a temetőgondnoknak vagy az önkormányzatnak.
Tájékoztatja a testületet, hogy rendben lezajlottak az országgyűlési választások a településen
is, Bányai Gábor Úr, a Fidesz- KDNP jelöltje nagy fölénnyel nyert. Ismerteti, hogy a
vállalkozásfejlesztési bizottságnak lesz a tagja, biztosan sok segítséget tud majd adni a
vállalkozóknak. Nálunk is megalakuló félben van a helyi FIDESZ csoport, tőlük azt kéri,
hogy elsősorban a település érdekében tevékenykedjenek.
Elmondja, hogy megjelent új kiadásban – és segítséget is adott a terjesztéshez az
önkormányzat- Bánáti Miklós bácsi könyve. Sajnos olyan silány minőségű, félig olvashatatlan
volt a kivitelezése, hogy az önkormányzat által rendelt kiadványok is visszaküldésre kerültek,
illetve az önkormányzati támogatás visszavonásra került. Ismerteti, hogy az önkormányzat
által rendelt könyveket az önkormányzat ajándékba szánta, de a minőségük miatt nem lehetett
ezt átvenni. Az önkormányzat támogat minden minőségi munkát, terméket, és cserébe elvárja,
hogy ne adjanak mindenféle hagyatékból levetett holmikat, pl. olyan tv-t, aminek fogyasztása
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akkora, hogy a szekrény tetején tudjuk csak tárolni, vagy utolsó vacsora című képet. Kéri,
hogy csak olyan dolgokat ajánljanak fel, melyek a közösséget támogatják, közösségi célt
szolgálnak.
Fel kell készülni álláspontja szerint arra, hogy a választás évében vagyunk, ezért is jelennek
meg ezek az önkéntes szponzorok.
Tájékoztatja a testületet, hogy elkészült és kinyomtatásra került dr. Angeli András
Császártöltés múltja, című helytörténeti kötete. A kötet a betelepítéstől kezdve a falu
történetét és az Angeli család történetét dolgozza fel. Az önkormányzat és a Császártöltés
Fejlődéséért Közalapítvány támogatta a megjelentetést. Tervei szerint minden ballagó diák ezt
kap majd ajándékba. Ismerteti, hogy most vasárnap du. 15.00 órakor lesz a könyvbemutató a
Közösségek Házában, kéri, hogy minél többen jelenjenek meg, mindenkit szeretettel várnak.
Felhívja a figyelmet, hogy UNIÓ-s választások lesznek május 25-én. Kéri, hogy minél többen
menjenek el szavazni, hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági támogatások innen érkeznek.
Ismerteti, hogy a területi agrárgazdasági bizottság a településen is megalakult. Elmondja,
hogy ez a bizottság fogja átmenetileg véleményezni a településen a földeladásokat.
Elmondja, hogy a választás évében megjelenhetnek emberek, akik elmondhatják
véleményüket szóban, írásban névvel és név nélkül. Ismerteti, hogy van egy állandó ügyfél,
aki folyamatos feljelentgetésekkel él. A legutóbbi Kecskeméti Törvényszéknek címzett
feljelentésben foglaltakból idézi, hogy Ledniczky László képviselő és jómaga 1-2 percen
keresztül sorolta közmeghallgatáson azon valótlanságokat a feljelentő személyével
kapcsolatban, amely alkalmas volt a feljelentő teljes erkölcsi lejáratására. A feljelentő
álláspontja szerint a képviselő és a polgármester a valótlan állításaikkal megsértették a falu
nyilvánossága előtt a feljelentő jó hírnevét. Feljelentő szerint a hivatkozott személyek,
különösen Frick József elkövették a zaklatás, a becsületsértés, rágalmazás büntetőjogi
tényállásban foglaltakat. Ismerteti, hogy a feljelentő kéri, a jogsértés tényének bírósági
megállapítását valamint azt, hogy a tárgyban meghozott bírósági ítéletet a jogsértők szó
szerint idézzék a Kábel-Tv nyilvánossága előtt. Idézi, hogy feljelentő saját magáról a
feljelentésben azt írja, hogy a falu őt szorgalmas, becsülete, öreg svábnak ismeri, és nem mint
adó elkerülőt és olyan embert, aki nem foglalkozik a törvényekkel.
Tájékoztatja a testületet, hogy május 20. napján két tárgyalása lesz az önkormányzatnak ezzel
a feljelentővel a Kecskeméti Törvényszéken, 9 órakor és 10 órakor.
Elmondja, hogy ennek ellenére a munkáját végzi a testület, az önkormányzat és a hivatal is.

II.
Rendeletalkotás
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti, hogy az önkormányzat maradéktalanul teljesítette 2013-ban is a kötelező és önként
vállalt feladatait. Tájékoztatást ad arról, hogy az Idősek Otthona, az iskola, az óvoda állami
támogatása folyamatosan csökken. Az önkormányzat az elmúlt évben nem vett igénybe a
folyószámla hitelt, a viziközmű-társulat által felvett hitel, vállalások rendesen fizetve lettek,
az önkormányzatnak kifizetetlen számlája nincs, a testület jól gazdálkodott.
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Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a
zárszámadási rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy ez már egy lezárt év, a számlák kifizetésre
kerültek, tárgyi eszközeink növekedtek. A kevés bevétel mellett, hitel nélkül,
pénzmaradvánnyal zárt az önkormányzat. Ismertet, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy
2014. évben sokkal több feltételnek kell majd megfelelni, átalakul a könyvelés is. Gratulál a
Költségvetési Irodavezetőnek és a munkában részt vállalóknak is.
Jerkovics János:
Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy a munkát részben helyben,
részben kapott anyag alapján otthon végezte. Ismerteti, hogy a beszámoló pontosan tükrözi a
vagyoni helyzetet, a gazdálkodást. Álláspontja szerint biztonságosan, stabilan dolgozik az
önkormányzat. Probléma likviditás, szabálytalanság tekintetében nem volt. A mérleg
főösszege 1.670.260e Ft volt. Kiemelné a pénzmaradványt, amelynek összege 11.802 e Ft
volt. A zárszámadás elfogadását javasolja.
Berger Andrásné:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadását javasolja.
Jerkovits János:
Megköszöni a költségvetési szerv hozzáállását, amellyel a munkáját segítették.
Frick József:
Megköszöni Gatter István, Jerkovits János és a testület munkáját, azt is, hogy engedték, hogy
dolgozzon. Elmondja, hogy beruházások ebben az évben is voltak. A Zarándokút pályázattal
megújult az iskola előtti tér és a főutca, felújításra került a Polgármesteri Hivatal homlokzata
és a polgármesteri iroda is. Elmondja, hogy az év során is szükség volt arra, hogy érezze a
bizalmat, hogy az azonnali döntést kívánó ügyekben eljárhasson. Bízik abban, hogy továbbra
is sikerül így gazdálkodni, továbbá bízik abban, hogy a település továbbra is élhető lesz.
Elmondja, hogy a híresztelésekkel ellentétben nem ad el mindent az önkormányzat.
Liska Antal:
Kiemeli, hogy ez a testület eredménye is, a képviselők határozzák meg a dolgokat és a hivatal
a végrehajtó. Véleménye szerint aki körbejárja a falut látja, hogy milyen az, és ez a testületet
dicséri. Álláspontja szerint aki akarja észreveszi, aki nem akarja nem. Ismerteti, hogy vannak
visszajáró ismerősei, akik minden alkalommal elcsodálkoznak a település fejlődésén. A nem
elfogadók véleményét meglátása szerint nekik is el kell fogadni, ez egy ilyen munka.
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe
véve - egyhangúan, 5 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletét:

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (V.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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III.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a 16/2004. (VI.24.) számú rendeletében rendelkezett a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás szabályairól.
Tájékoztatja a testületet, hogy 2013. január 1. napján lépett hatályba a hulladékról szóló
törvény, mely új alapokra helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert.
Elmondja, hogy a vonatkozó helyi rendeletnek is meg kell felelni az új szabályoknak.
Ismerteti, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
éves munkaterv keretében elvégzett vizsgálata során megállapította, hogy a
jogszabályváltozást követően Császártöltés Község Képviselő-testületének a szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2004. (VI.24.)
számú rendelete vonatkozásában a felülvizsgálat nem volt teljes körű, ezért azt pótolni
szükséges. Tájékoztatást nyújt arról, hogy a hivatkozott rendelet felülvizsgálata megtörtént,
ennek eredményeként egy új rendelet-tervezet került előterjesztésre. Ismerteti, hogy a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a rendelet-tervezet az Alsó- Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség részére véleményezés céljából
megküldésre került, melynek során a szakhatóság észrevétellel nem élt. Tájékoztatja a
testületet, hogy a testület támogató döntése esetén a rendelet-tervezet 2014. június 1-én lépne
hatályba, mellyel egy időben a hivatkozott 16/2004. (VI.24.) számú önkormányzati rendelet
hatályát vesztené.
Berger Andrásné:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a tervezet elfogadását javasolja.
Liska Antal:
Javasolja, hogy hulladékudvar kerüljön kialakításra, ahová a zöldhulladékot be lehet
szállítani, természetesen térítés ellenében.
Vörös Györgyné:
Megkérdezi, hogy a Homokhátságnál említésre került komposztáló tárolókhoz, hogyan lehet
hozzájutni?
Liska Antal:
Ismerteti, hogy ez egy hosszú távú folyamat. Elmondja, hogy Ausztriában ez úgy működik,
hogy egy 2-3 ha nagyságú területre lehordják a szerves anyagokat és lekupacolják. E mögött
komoly munka van, az ezzel foglalkozó cégek a komposztot a későbbiekben hasznosítják.
Kiemeli, hogy ott egy más szemlélet van és ott másképp működik ez a dolog. Ismerteti, hogy
Ausztriában 5-6 településnek van egy közös komposztáló területe. Ez kicsiben csak otthon
megvalósítható, ahol 1x1 méteres műanyag tartályban lehet gyűjteni a komposztálnivalót.
Frick József:
Álláspontja szerint nálunk ehhez szemléletváltozásra lenne szükség. Ismerteti, hogy
Kiskunfélegyházán csinálták ezt UNIÓ-s támogatásból. Az önkormányzat saját erőből erre
nem képes. A felvetést jónak találja.
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A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 5 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (V.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV.
Rendeletalkotás

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület 2007-ben alkotott rendeletet a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról rendeletet. Tájékoztatja a
testületet, hogy a jogszabályi környezet e tárgykörben is jelentősen megváltozott. Elmondja,
hogy a „folyékony hulladék” fogalma helyett „a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz” fogalma került bevezetésre. A 8/2007. ( IV. 22.) számú önkormányzati rendelet
felülvizsgálata szükséges. Ismerteti, hogy az önkormányzat kötelessége gondoskodni a
településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről, illetve
köteles rendeletben megállapítani az erre vonatkozó szabályokat. Tájékoztatja a testületet,
hogy szintén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
éves munkaterv keretében elvégzett vizsgálata során megállapította, hogy a helyi hivatkozott
számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára van szükség. A jelenlegi hatályos
önkormányzati rendelet nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, jelenleg ugyanis
nincs az önkormányzatnak egyetlen közszolgáltatóval sem érvényes közszolgáltatási
szerződése. Elmondja, hogy a felülvizsgálat során egy új rendelet-tervezet került kidolgozásra
a központi jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Ismerteti, hogy a rendelet-tervezetben
megjelölt szolgáltató határozott időtartamban 2014. július 1. napjától 2014. december 31.
napjáig terjedő időtartamban látná el a közszolgáltatási feladatait a testület támogató döntése
esetén, az ezt követő időszakra vonatkozóan azonban a testületnek pályázatot kell kiírnia a
közszolgáltatás ellátására. Tájékoztatja a testületet, hogy a közszolgáltató környezetvédelmi
engedélyekkel rendelkezik. A szükséges engedélyek Császártöltés településre történő
kiterjesztésének engedélyezése a környezetvédelmi hatóság előtt jelenleg folyamatban van, az
átfutási idő 1-2 hét a szakhatóság állásfoglalása alapján. Ismerteti, hogy a rendelet-tervezet
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság általi véleményeztetése megtörtént. Javasolja a rendelettervezet valamint az előterjesztés részét képező határozati javaslat elfogadását.
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Frick József:
Ismerteti, hogy Melkvi Róbert nemesnádudvari egyéni vállalkozó lesz az, aki 2014. december
31. napjáig ellátja a szippantási feladatokat a településen és Hajósra szállítja a szennyvizet.
Kiemeli, hogy a közszolgáltatás díjköteles. Elmondja, hogy az önkormányzatnak pályázatot
kell kiírni a közszolgáltatás 2015. január 1. napjától történő zavartalan ellátása érdekében.
Ismerteti, hogy a közszolgáltató elérhetősége a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblán valamint a
Hírmondóban kerül megjelentetésre. Most 12.500,-Ft+Áfa összegért szállítanak el 5 köbméter
szennyvizet.
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy a rendelet-tervezetben szereplő közszolgáltató által
meghatározott nettó közszolgáltatási díj 2.500,- Ft/m3.
Frick József:
Ismerteti, hogy ez alapján egy tartálykocsi szippantásának ára 12.500,- Ft +Áfa. Felhívja a
figyelmet, hogy még van lehetőség rákötni a szennyvízhálózatra.
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Berger Andrásné:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet elfogadását javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 5 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (V.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ
BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 5
igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza:
32/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
megszervezése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 2015. január 1.
napjától történő megszervezése érdekében pályázati eljárás lebonyolítását határozza el.
2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázati kiírás előkészítésével, illetve
megbízza a polgármestert az elkészített pályázati kiírás testület elé terjesztésével.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: jegyző, polgármester
A rendelet valamint az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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V.
Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről

Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Felkéri Hábermayer Viktória jegyzőt a napirend ismertetésére.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy anyagi lehetőségek hiányában az ellenőrzési tervben jóváhagyott feladatok
közül egy teljesült. Ez a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások ellenőrzése volt. Az
ellenőrzést és a belső ellenőrzési jelentést a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és
Tanácsadó Kft végezte és készítette.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, az
összefoglaló jelentésben foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 5
igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza:
33/2014. (V. 14.) számú Képviselő-testületi határozat
A 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő- testülete – a Pénzügyi Bizottság
javaslatát is figyelembe véve- a 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést
megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

VI.
Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Berger Andrásné családgondozó
/ Írásbeli előterjesztés /
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Berger Andrásné:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Kábel-TV nézőit. Részletesen ismerteti a beszámoló
tartalmát: a szolgálat tárgyi feltételeit, a szolgáltatás területeit, a 2013. év folyamán a
gyermekjóléti szolgálatnál keletkezett számszerű adatokat, a gyerekeket veszélyeztető főbb
problémák típusait, a leggyakrabban végzett szakmai tevékenységeket, a családsegítés során
keletkezett számszerű adatokat, a családsegítő esetkezelések jellegeit, illetve a 2014-es évre
megfogalmazott célokat. Elmondja, hogy a település 2008-ban csatlakozott a Hajós Környéki
Társult Családsegítő Szolgálathoz, mely társulásból 2014. január 1. napjával kivált Miske és
Drágszél, a gesztortelepülés Hajós. Ismerteti, hogy a szakfeladatokat a szolgálat 2,5 fővel látja
el jelenleg, a császártöltési telephely személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, a jelzőrendszer
működése a településen megfelelő. Elmondása szerint a szolgálat jó szakmai kapcsolatot
épített ki és tart fent a jelzőrendszeri tagokkal, a szakmához tartozó intézményekkel.
Tájékoztatást ad arról, hogy a 2013. évi esetek száma 452 db, folyamatos gondozásban 28
gyermek volt 16 családból, melyből 13 gyermek volt újként jelentkező. Ismerteti, hogy
alapellátásban 23 gyermek részesült 13 családból; ideiglenes hatállyal elhelyezett 1 gyermek
volt 1 családból; átmeneti nevelt 4 gyermek volt 3 családból; tanácsadás keretében történt
ellátás 43 gyermek esetében történt 35 családból. Tájékoztatást ad arról, hogy a 2013-as évben
2013. december 31-ig a szolgálat rendszeréből kikerült 9 gyermek 7 családból; a
családlátogatások száma 2013-ban 197 db. 2013-ban 6 db írásos jelzés érkezett a
szolgálathoz. Hangsúlyozza, hogy szaporodnak a problémás esetek számai, nőnek a gondok.
Ismerteti, hogy a 2013-as évben 6 alaklommal került sor szakmaközi megbeszélésre az
előírásoknak megfelelően. Elmondja, hogy 2013. szeptemberében 14 nagycsoportos
gyermekkel vettek részt a „Te is lehetnél” fesztiválon Kalocsán, mely nagy sikert aratott.
Megköszöni Polgármester Úr és Óvodavezető Asszony segítségét és támogatását, továbbá a
felajánló vállalkozók támogatását. Tájékoztatja a testületet, hogy a gyermekjóléti szolgálatnál
jelentkező fő problémák elsősorban az anyagi és gyermeknevelési nehézségek, családi
konfliktus, életviteli problémák, magatartászavar illetve a gyermekbántalmazás. Ismerteti,
hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. évben szakmai
ellenőrzést tartott a szolgálatnál, és Császártöltés település vonatkozásában mindent rendben
találtak az ellenőrzős szervek. Kéri továbbra is a jelzőrendszeri tagokat, hogy éljenek jelzési
kötelezettségükkel, illetve ha bármilyen veszélyeztetettséget észlelnek, azt írásban jelezzék a
szolgálat felé. Megköszöni a Polgármester Úr, a Képviselő-testület és a kollégák támogatását,
segítségét, mellyel hozzájárulnak a munkavégzéséhez. Kéri a testületet, hogy a beszámolót
elfogadni szíveskedjen.
Frick József:
2003-2004-ig személy szerint nem tulajdonított különösebb jelentőséget ennek a munkának,
nem voltak különösebb esetek a települések. Elmondása szerint azóta a település
lakosságának összetétele jelentősen megváltozott, a problémás családok, gyermekek száma
emelkedett. A családgondozás területe nehéz területté vált, az életszínvonal csökkent, a
munkahelyek száma csökkent. Elmondja, hogy a településen azonban mindenki talál munkát
aki akar és nem az állam általi segélyekre rendezkedik be. Véleménye szerint az állam által
adott pénzt a gyerekekre kellene költeni. Több olyan család is van, ahonnan lehet, hogy a
közeljövőben ki kell emelni a gyerekeket. Ismerteti, hogy a közelmúltból Bonyhádról érkezett
egy olyan család, aki egy lerobbant, ócska házat vett meg, amibe be sem lehetett volna
költözni. A védőnő odaküldött vállalkozókat, hogy társadalmi munkában újítsák fel és fessék
ki a házukat. Ez egy egyszeres segítség volt, ami nem lesz folyamatos. Aki most azt mondta,
hogy maradjanak itt, később nem fog segíteni. Meglátása szerint ez egy álhumánus
gondolkodás, csak elodázzák a problémát. Nem segélyből, nem mások segítségéből kell
megélni. A gyerekek érdekében véleménye szerint erre oda kellene hatni. Elmondja, hogy volt
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olyan szülő, aki többszöri időpont ellenére se vitte szakértői vizsgálatra a gyerekét, mert azt
mondta, hogy nincsen rá pénze. A gyerekre kapott pénzt a gyerekre kellene költeni.
Befogadónak véli az önkormányzatot, de csak azokkal szemben, akik magukon is segíteni
akarunk. Meg kell nézni azokat a házakat, a környezetüket, ahol az ilyen gondolkodásúak
vannak. Kéri a családgondozót, hogy következetesen, keményen hasson oda, hogy a
gyerekekkel ne legyenek bajok. Meggyőződése szerint ha kell a gyerekeket ideiglenesen,
vagy véglegesen ki kell emelni a családból, olyan nincs és nem lehet, hogy a gyerek nem
eszik, vagy nem hoz az óvodába váltóruhát, koszos, büdös.
Hegyi Zoltán:
Egyetért a polgármesterrel. Berger Andrásné családgondozó véleménye szerint is nagy
odaadással végzi a munkáját. A beszámolóban elhangzott, hogy 155 fő kliensből 66 új, mely
számára nagyon ijesztő szám. Jó idegrendszert kíván a munkához.
Vörös Györgyné:
Megkérdezi, hogy hogyan kerül valaki ki a rendszerből?
Berger Andrásné:
Tájékoztatja, hogy a 2013-as év vonatkozásában volt olyan, amikor megváltoztak a
körülményei, volt olyan aki elköltözött, vagy betöltötte a 18 évet.
Bergmann Jánosné:
Tájékoztatja a testületet, hogy az óvodában új gyermekvédelmi felelősük van Bujdosóné
Csontos Erika személyében. Számára is ijesztő, hogy milyen mértékben megszaporodott az
elhanyagolt, gondozatlan gyerekek száma, és van olyan szülő, aki orvosi vizsgálatra sem
hajlandó elvinni a gyerekét. Olyan még náluk eddig nem fordult elő, hogy a gyerek éhesen
jött volna az óvodába, úgy, hogy még előző este sem kapott vacsorát.
Berger Andrásné:
Bosszantónak tartja, hogy a szülő nem hajlandó változtatni az életvitelén, hanem inkább a
gyereken spórol.
Frick József:
Elmondja, hogy olyan eset is előfordult, hogy egy helyi nagygazdánál dolgozó, nem magyar
állampolgár az iskola környékén a gyerekek körül sündörgött. Elmondása szerint ezt az
embert megkeresték, már nincs itt a faluban.
Liska Antal:
Meglátása szerint amíg a szülő fejében nincs rend, nem fog változni semmi. A statisztikát
nézi, mely szerint alig vagyunk többen 2400 főnél, az utóbbi húsz évben 1000 ember eltűnt.
2013-ban 8 gyerek született, mely katasztrófa a falu szempontjából. Pont oda nem születik
gyerek, ahova kellene, van egy kör, aki nem hajlandó elmenni dolgozni. Ezen a helyzeten
álláspontja szerint a testület nem fog tudni változtatni, a szemléletnek kellene változni. Örök
igazságnak tartja, hogy nem halat kellene adni, hanem a hálót, amivel kifoghatnák a halat.
Frick József:
Megköszöni Bergerné munkáját.
A Képviselő-testület egyhangúan, 4 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
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34/2014. (V.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
tevékenységéről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajós Környéki
Társult Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

VII.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának értékelése

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a gyermekvédelmi törvény értelmében a települési önkormányzatnak a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó
értékelést kell készítenie, amit a Képviselő-testületnek kell elfogadni, jóváhagyni. Elmondja,
hogy az előterjesztés részét képező értékelés a hatályos jogszabályban meghatározott kötelező
tartalmai elemeket tartalmazza. Részletesen ismerteti az értékelésben foglaltakat, így a
demográfiai mutatókat, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokat, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági
intézkedéseket, az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés formáit.
Frick József:
Kiemeli hogy 84 főből 20 fő az étkezési térítési díj felét fizeti, 30 fő ingyen étkező. Ismerteti,
hogy lehetőség lenne a rászoruló gyerekek nyári étkeztetésére, de 10 fő jelentkező sem jött
össze. Elmondja, hogy 10 fő alatt nyáron nem biztosítja a nyári gyermekétkeztetést az
önkormányzat, mert egyszer már jártak úgy, hogy ugyanilyen létszám 3-4 fősre csökkent, az
állami támogatást pedig vissza kellett fizetni. Köszöni a beszámolót.
Vörös Györgyné:
Igen magasnak tartja az ingyenes vagy támogatott étkezők számát. Megkérdezi, hogy ezek
nyáron ezek nem szorulnak rá? Vagy akkor lehet, hogy nem is rászorulók.
Frick József:
Úgy látszik a szülőt nem érdekli mit fog enni a gyerek.
Vörös Györgyné:
Megkérdezi, hogy vélelmezett jövedelemmel nem lehetne-e e kiszűrni a rászorultságot?
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Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szociális
ellátások vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal alkalmazza a vélelmezett jövedelmet.
Frick József:
Értelmetlen dolognak tartja a támogatás megigénylését, ha azt utána az alacsony létszám miatt
vissza kell fizetni.
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
35/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának értékelése
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról készített átfogó értékelést
megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Frick József polgármester 17.45 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 18.00 órakor
folytatta munkáját.

VIII.
Egyebek

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi működéséről

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy az önkormányzat a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak tagja és a társulásnak minden évben be kell számolnia a tagok
felé a működéséről. Tájékoztatja a testültet, hogy a beszámolót a gesztor önkormányzat
készítette el, a tagoknak a működésről szóló beszámolót el kell fogadniuk.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
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A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 5
igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza:
36/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013.
évi működéséről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Frick József polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2013. évi felhasználása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testületnek évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg
döntenie kell arról, hogy a Környezetvédelmi Alap felhasználásának céljai megvalósultak-e.
Az előterjesztésben foglaltak szerint ismerteti az Alapba befolyt összegek 2013. év folyamán
elfogadott felhasználási céljait. Tájékoztatja a testületet, hogy az Alap 2012.12.31. napi
pénzmaradványa 1.057.370,- Ft volt, az alap 2013. évi bevétele 510.465,-Ft volt, a 2013. évi
kiadás 1.271.270,-Ft, az Alap 2013.12.31. napi pénzmaradványa 296.565,- Ft. Elmondja,
hogy a 2013. évi kiadás összege útszegély dózerolásra, ároktisztításra és tereprendezésre
került felhasználásra.
Vörös Györgyné:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság által jóváhagyott tevékenységre került
felhasználásra az összeg, a bizottság egyhangúan az előterjesztés elfogadását javasolja.
Hegyi Zoltán:
Javasolja, hogy a célterületek közé az útkereszteződésekbe belógó, a kilátást eltakaró bokrok,
fák megnyesését is vegye be a testület.
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy ezt majd az önkormányzat felvállalja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozza az alábbi határozatot:
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37/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2013. évi felhasználása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek felhasználását a 7/2013.. (II.20.) számú
határozatában megjelölt céloknak megfelelőnek tartja, elfogadja.
2.)
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Polgármesteri Hivatal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
2010-ben hagyta jóvá a Képviselő-testület. Elmondja, hogy a megváltozott jogszabályi
környezet indokolja az SZMSZ felülvizsgálatának szükségességét. Ismerteti, hogy a
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának és kibővítésének oka elsődlegesen a
belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésben
foglaltaknak való megfelelés volt, amely értelmében a belső ellenőrzést végző személy,
szervezet jogállására, feladatára vonatkozó szövegrész is beépítésre került, továbbá az 1.
számú melléklet pontosítja a megváltozott feladat és hatásköröket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan meghozza az alábbi határozatot:
38/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri Hivatal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Császártöltés Község
Polgármesteri Hivatalának módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzatát jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy 2005-ben jött létre a társulás Hajós, Miske és Drágszél
részvételével, melyhez 2008-ban csatlakozott a település. Elmondja, hogy a Hajós Környéki
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása azért
szükséges, mert Miske és Drágszél 2013. december 31-el kilépett a társulásból. Ismerteti,
hogy a megállapodást Hajós Város Önkormányzata készítette el, melyben a módosított
rendelkezések dőlt betűvel íródtak.
Berger Andrásné:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet és annak elfogadását javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is- 5 igen
szavazattal, egyhangúan meghozza az alábbi határozatot:
39/2014. (V. 14.) számú Képviselő-testületi határozat
Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat
mellékletét képező Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az előterjesztés
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Frick József polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele

Előadó: Frick József polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy a törvény lehetőséget ad az arra, hogy az adóval tartozók nevét
és az adótartozás összegét a jogszabályban meghatározott előírások szerint az adóhatóság
nyilvánosságra hozza. Ismerteti, hogy ez helyi adó és gépjárműadó esetében 100.000,- Ft,
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magánszemélyek esetében 50.000,- Ft-ot elérő 90 napon keresztül folyamatosan
adótartozással rendelkező adó jogszabályban meghatározott adatait a helyben szokásos módon
közzéteheti.
Javasolja, hogy ezzel a lehetőséggel éljen az önkormányzati adóhatóság.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan meghozza az alábbi határozatot:
40/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzététele
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-ában foglaltakat.
2.) A Képviselő-testület javasolja a Polgármesteri Hivatal adóhatóságának a hivatkozott
jogszabályhelyben foglalt lista helyben szokásos módon történő közzétételét.
Határidő: azonnal
Felelős: 2014. augusztus 31.

Liska Zoltán és Liskáné Komáromi Éva ingatlan haszonbérleti kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy Liska Zoltán és Liskáné Komáromi Éva összesen hat, kisebb területű
önkormányzati ingatlant szeretnének 20 évre haszonbérbe venni. Elmondja, hogy a bérbeadás
önkormányzati érdeket nem sért, javasolja a kérelemben foglaltak teljesítését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan meghozza az alábbi határozatot:
41/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Liska Zoltán és Liskáné Komáromi Éva ingatlan haszonbérleti kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Liska Zoltán és Liskáné Komáromi Éva 6239
Császártöltés, Bem u. 4. szám alatti lakosok kérelmére az önkormányzati tulajdont képező
alábbi ingatlanok haszonbérbe adását határozza el:
a) császártöltési 695/61 hrsz (1010 m2 alapterület, kivett beépítetlen terület műv. ág)
b) császártöltési 695/62 hrsz (1030 m2, kivett beépítetlen terület)
c) császártöltési 695/63 hrsz (1114 m2, kivett beépítetlen terület)
d) császártöltési 695/64 hrsz (1141 m2, kivett beépítetlen terület)
e) császártöltési 695/65 hrsz (1141 m2, kivett beépítetlen terület)
f) császártöltési 695/118 hrsz (795 m2, kivett beépítetlen terület)
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pontja a)-d) pontjaiban meghatározott ingatlanok
haszonbérlőjéül Liska Zoltán Császártöltés, Bem u. 4. szám alatti lakost, a jelen határozat
1.) pontja e)-f) pontjaiban megjelölt ingatlanok esetében Liskáné Komáromi Éva
Császártöltés, Bem u. 4. szám alatti lakost jelöli ki.
3.) Jelen határozat 1.) pontjában meghatározott ingatlanok esetében a haszonbérleti
jogviszony határozott időre 2014. június 1. napjától 2034. május 31. napjáig szól.
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4.) A haszonbérleti díj összegét a 114/2011. (XII.14.), valamint a 99/2012. (XII.19.) számú
képviselő-testületi határozatokban foglaltak alapján kell megállapítani.
5.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a haszonbérleti szerződés elkészítésével,
valamint felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre 2014.05.31.
Hegyi Zoltán ingatlan haszonbérleti kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy Hegyi Zoltán és Hegyi Gergelyné kérte az önkormányzati tulajdonban lévő
3805/1. hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan Hegyi Zoltán részére történő haszonbérbe adását.
Elmondja, hogy Hegyi Gergelyné esetében a földtörvény változása miatt még nem valósult
meg az adás-vétel, a hirdetményi úton történő közzétételt meg kell ismételni, így lehetőség
van még a februári ülésen született határozatban foglaltak módosítására.
Hegyi Zoltán bejelenti személyes érintettségét,
határozathozatalban nem kíván részt venni.

a

napirend

tárgyalásában

és

a

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan meghozza az alábbi határozatait:
42/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Hegyi Zoltán személyes érintettsége
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva Hegyi Zoltán ingatlan haszonbérleti kérelme napirend megszavazása
idejére Hegyi Zoltán képviselőt - személyes érintettsége miatt - a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
43/2014. (V. 14.) számú Képviselő-testületi határozat
Hegyi Zoltán ingatlan haszonbérleti kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Hegyi Gergelyné, valamint Hegyi Zoltán 6239
Császártöltés, József A. u. 6. szám alatti lakosok kérelmére az Azimut Földmérő Kft –
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9., I/15. – által készített jelen határozat mellékletét képező
14/2014. számú változási vázrajza szerinti önkormányzati tulajdonban lévő 3805/1. hrsz-ú
3.4041 ha nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan Hegyi Zoltán részére történő
haszonbérbe adásáról határozott.
2.) Jelen határozat 1.) pontjában meghatározott ingatlan esetében a haszonbérleti jogviszony
határozott időre 2014. július 1. napjától 2034. június 30. napjáig szól.
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3.) A Képviselő-testület az évi haszonbérleti díj mértékét a 110/2013. (XII.18.) számú
képviselő-testületi határozatban foglaltakkal egyezően évi 35.000,- Ft/ha összegben
állapítja meg.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Frick József polgármestert a 474/2013. (XII.12.)
Korm. rendeletben meghatározott eljárás lebonyolítása során az önkormányzat teljes körű
képviseletére, illetve a haszonbérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

Sasvári Ádám kérelme
Előadó: Frick József polgármester
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti Sasvári Ádám kérelmét, mely szerint kérelmező kéri a Képviselő-testületet, hogy a
Szamárvölgyben található jegenye fasort helyezze helyi védettség alá. Javasolja a kérelemben
foglaltak támogatását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan meghozza az alábbi határozatot:
44/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Sasvári Ádám kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sasvári Ádám 6239
Császártöltés, Petőfi S. u. 2/B. szám alatti lakos kezdeményezésére a császártöltési 262
hrsz-ú ingatlanok található Pannon jegenye fasor helyi védetté nyilvánítását támogatja.
2.) Felhatalmazza a jegyzőt a helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos

Polgármester munkájának értékelése
Előadó: Bergmann Jánosné alpolgármester
/ Szóbeli előterjesztés/
Frick József polgármester bejelenti személyes érintettségét, a napirend tárgyalásában és a
határozathozatalban nem kíván részt venni, elhagyja a termet. Az ülés vezetésének jogát
átadja Bergmann Jánosné alpolgármesternek.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan meghozza az alábbi határozatot:
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45/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Frick József polgármester személyes érintettsége
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva a polgármester jutalmazása napirend megszavazása idejére Frick
József polgármestert - személyes érintettsége miatt - a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Vörös Györgyné:
Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat SZMSZ-e tartalmazza, hogy minden évben a
zárszámadás elfogadását követően a polgármester munkáját értékelni kell. Ismerteti, hogy a
Pénzügyi Bizottság átbeszélte a napirendet. Elmondja, hogy hitelt nem kellett felvenni a
2013-as évben, és kevesebb bevétel mellett is jól gazdálkodott a polgármester és
pénzmaradvánnyal zárt az önkormányzat. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság az előző
évekhez hasonlóan három havi bruttó bért javasol jutalomként adni.
Bergmann Jánosné:
Elmondja, hogy a zárszámadás egyben az elmúlt évben végzett munka értékelése is. Ismerteti,
hogy pozitív mérleget sikerült kihozni. A polgármester az intézményektől is fegyelmezett
pénzügyi magatartást vár el, jogosan, és ezt követi a önkormányzat is, ennek oka a jelenlegi
pozitív pénzügyi helyzet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan meghozza az alábbi határozatot:
46/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Polgármester munkájának jutalmazása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Frick József polgármester részére, munkájának
elismeréséül három havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg bruttó 1.275.600,Ft, azaz egymillió-kettőszázhetvenötezer – hatszáz forint összegben.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, kifizetésre: 2014. május 20.
Felelős: jegyző
Frick József visszatér a terembe, Bergmann Jánosné ismerteti a napirendi pont kapcsán
született testületi döntést.
Frick József:
Megköszöni a bizalmat és a jutalmat.
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Frick József polgármester a nyílt ülés napirendjeit 18,25 órakor lezárta, a Képviselő-testület a
hatósági ügyek megtárgyalása idejére a 2011. évi. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46.§ (2)
bekezdése a) pontjában foglaltak alapján zárt ülésen folytatja munkáját.

k.m.f.

Frick József
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

