Ügyiratszám: 34-8/2014.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült :

Császártöltés község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én 16,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében.

Jelen vannak : Frick József polgármester, Bergmann Jánosné és Liska Antal
alpolgármesterek,
Berger
Andrásné,
Vörös
Györgyné,
Hegyi Zoltán, Stadlerné Csányi Éva, Ledniczky László képviselők.
(8)
Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Iroda vezetője, Flaisz Emőke intézményvezető
Hábermayer Viktória jegyző
Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a Kábel TV-n keresztül a
település lakosságát, valamint a megjelenteket. Tájékoztatást ad arról, hogy 2014. október 12én kerül sor a helyi önkormányzati választásokra. Ismerteti, hogy a megválasztandó
képviselők száma a településen változatlanul 6 fő lesz. Elmondja, hogy a választás előtt még
egy testületi ülés tartására kerül sor, de ott már lényeges kérdésekben nem fog döntés születni.
Elmondja, hogy a meghívó minden érdekelt részére kiküldésre, illetve az előírás szerint
meghirdetésre került. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. A napirendeket javasolja
kiegészíteni a szavazatszámláló bizottság tagjainak kiegészítése, a Kossuth Lajos utca 3. szám
alatti ingatlan megvásárlása, napelemes rendszer kiépítése építési beruházásra beérkezett
ajánlatok elbírálása valamint a 2014. évi közbeszerzési terv módosítása napirendi pontokkal.
Vörös Györgyné képviselő javasolja a napirendet kiegészíteni a polgármester és
alpolgármesterek jutalmazása naprendi pontokkal.
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 2014. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Frick József polgármester

3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.
(VIII.31.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Frick József polgármester
4.) Beszámoló a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda működéséről a 2013/2014-es nevelési
évben, felkészülés az új tanévre
Előadó: Bergmann Jánosné intézményvezető
5.) Tájékoztató a KT Császártöltési Általános Iskolája működéséről a 2013/2014-es nevelési
évben, felkészülés az új tanévre
Előadó: Stadlerné Csányi Éva igazgató
6.) Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona tevékenységéről
Előadó: Flaisz Emőke intézményvezető
7.) Egyebek
- A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
- Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése
- Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete Császártöltési Csoportjának
támogatási kérelme
- Hegyi Zoltán kérelme
- ERD-Gasztro Kft. kérelme
- Kossuth L. utca 3. szám alatti ingatlan megvásárlása
- Polgármester jutalmazása
- Alpolgármesterek jutalmazása
- Napelemes rendszer kiépítésére irányuló KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú
projekt építési beruházásra beérkezett ajánlatok elbírálása
- 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
- Lakáscélú támogatásra vonatkozó kérelem

Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek
Előadó: Frick József
/ Szóbeli előterjesztés /
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy a választás előtt ez az utolsó költségvetés módosítás, ezért
részletesen ismerteti a 2014. augusztus 27. napján a Polgármesteri Hivatalban lévő
kifizetetlen számlákat. Elmondja, hogy a kifizetetlen számlák közül 652.000,- Ft a még le
nem járt határidejű számla, melyek időre ki lesznek fizetnek, illetve 1.963.000,- Ft azon
számlák összege, mely számlák jogosságával kapcsolatosan kételyek merültek fel. A ki nem
fizetett tételek a polgármesteri munkakör átadás-átvételekor jegyzőkönyvben rögzítésre
fognak kerülni. Hangsúlyozza, hogy ezen tételek ismertetésére azért került sor, hogy választás
előtt mindenki tiszta képet kapjon. Kiemeli, hogy az önkormányzatnál nincs hiány.
Ismerteti a 2014. évben végzett jelentősebb eredményeket. Elmondja, hogy a játszótér
augusztus 31.-éig elkészül, az elszámolása folyamatban. A Sportöltöző pályázati összegből
került felújításra. A központi buszmegálló is elkészül október 31. napjáig. A víztisztító
telepen elkezdődött a 227 millió Ft-os ivóvízminőség-javító beruházás. Folyamatban lévő
pályázatok körében említi a 100 %-os támogatottságú napkollektorok beszerzését az iskola,
Idősek Otthona és Teleház vonatkozásában. Elkészült beruházások vonatkozásában említi a
Polgármesteri Hivatal belső és külső felújítását, Zarándokút elkészültét, újabb faház
kialakítását a Teleház udvarában. Úgy véli, hogy 8 hónap alatt ez elég szép eredmény, ha nem

is csináltunk nagy hírverést. Megköszöni a testület támogatását és segítségét abban, hogy
nyugodtan dolgozhatott.
Tájékoztatást ad arról, hogy a választás ajánlóívei kiadásra kerültek, a választás dolgairól
írásos tájékoztató kerül majd megjelentetésre. Tájékoztatja a testületet, hogy a választás előtt
ismét elindultak a névtelen levelek. Kéri a jelölteket, hogy ne csapjuk be a választókat
sekélyes ígéretekkel. Ismerteti, hogy 54 fő regisztrált munkanélküli van jelenleg a településen,
de ha a császártöltési vállalkozók császártöltésieket foglalkoztatnának ez a szám is csökkenne.
Azt mondják róla, hogy ő egy megosztó figura, de úgy gondolja, ha más a véleménye az nem
megosztás. Azt mondják félelem uralkodik Császártöltésen. Kitől vagy mitől félnek? Azt kell
tudni, hogy a vágyak a lehetőségekkel köszönő viszonyban sincsenek, csak azt lehet
megvalósítani, amire pénzt adnak. Ha megosztott a testület veszekedéshez, háborúskodáshoz
vezet és az a települést sose viszi előre. Olyan testület kell, aki a nézetkülönbséget félre tudja
tenni. Ne ígérgessünk felelőtlenül. Megköszöni ismét a testület segítségét és támogatását a
munkájában és reméli, hogy az október 12-ai választásokon is olyan testület kerül majd
megválasztásra, aki a települést a polgármesterrel együtt előbbre viszi.
Liska Antal:
A Sportkörrel kapcsolatban elmondja, hogy 30 éve nem fordult elő, hogy Császártöltésen
nincs labdarúgás. Tájékoztatja a testületet, hogy 1-2 hét alatt összeomlott a helyi labdarúgás.
A pénz megvolt az indulásra, azonban az ifi játékosok kevesen voltak, 3-4 fő pedig az utolsó
pillanatban még eligazoltak vidékre, ezért nem indulhattak. Elmondja, hogy az egyesület
tovább működik, a focipályára a Ledniczky Laci által működtetett gárda költözik be.
Elmondja, hogy a megyei labdarúgó szövetséghez beadvánnyal fordult, hogy a csapat hiánya
ne veszélyeztesse a pályázati 5 millió forintot. Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat
továbbra is karbantartja a pályát, szertárost alkalmaz.
Frick József:
A megyében 13-14 település van ebben a helyzetben, mint Császártöltés, az utánpótlás
működik.
I.
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Frick József
/ Szóbeli előterjesztés /
Frick József:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a legutóbbi rendes ülését május 14-én tartotta, és két
rendkívüli ülés megtartására is sor került 2014. június 18-án és július 18-án.
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a 2014. május 14-ei nyilvános képviselő-testületi ülésen
az alábbi határozatokat hozta:
-

az 32/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület beszámolót
fogadott el lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
a 33/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a 2013. évi összefoglaló
belső ellenőrzési jelentés került elfogadásra;
a 34/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a Hajós Környéki Társult
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
került elfogadásra;

-

a 35 /2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának értékeléséről határozott a testület;
a 36/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló
beszámolót fogadta el a testület;
a 37/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Környezetvédelmi
Alapba befolyt összegek 2013. évi felhasználásáról döntött;
a 38/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Polgármesteri
Hivatal módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát
hagyta jóvá;
a 39/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a Hajós Környéki
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosításáról
határozott a testület;
a 40/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban az adóhátralékkal rendelkező
adóalanyok adatainak közzétételéről született döntés;
a 41/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban Liska Zoltán és Liskáné
Komáromi Éva ingatlan haszonbérleti kérelméről döntött a testület;
a 42/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban Hegyi Zoltán személyes
érintettségéről született döntés;
a 43/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban Hegyi Zoltán ingatlan
haszonbérleti kérelme ügyében született döntés;
a 44/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban Sasvári Ádám kérelméről
határozott a testület,
a 45/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban Frick József polgármester
személyes érintettségéről döntött a testület;
a 46/2014. (V. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester
munkájának jutalmazásáról született döntés.

A 2014. május 14-ei zárt ülésen:
-

a 47/2014. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozatban Horváth Gábor és Horváth
Gáborné lakáscélú támogatásra vonatkozó kérelméről született döntés, a támogatás
átutalása megtörtént.

A Képviselő-testület a 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén:
-

-

a 48/2014. (VI.18.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
tagönkormányzatai
számára
közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel
megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntését hozta meg;
a 49/2014. (V.18.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázati felhívás
elfogadásáról határozott;
az 50/2014. (V.18.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a 2014.07.01.–
2014.12.31. napjáig tartó időtartamra szóló nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról határozott.

A Képviselő-testület a 2014. július 18-ai rendkívüli ülésén:
-

az 50/2014. (VII.18.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a KT Általánosés Középiskola Császártöltési Általános Iskolája tagintézmény-vezetői pályázatának
véleményezése tárgyban hozott döntést;

-

az 51/2014. (VII.18.) számú Képviselő-testületi határozatban Napelemes rendszer
kiépítésére irányuló KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt építési beruházás
közbeszerzési eljárása tárgyban született döntés.

A Képviselő-testület egyhangúan- 7 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza:
53/2014. (VIII. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület a polgármester szóbeli tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II.

Beszámoló a költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Frick József
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Átadja a szót Gatter István Költségvetési Irodavezetőnek a naprend ismertetésére.
Gatter István:
Tájékoztatja a testületet, hogy az Önkormányzat az I. félévet 185.368e Ft bevétellel, 181.355e
Ft kiadással zárta, ami annyit jelent, hogy a bevételek a tervezetthez képest 48,5%-ra, a
kiadások a tervezetthez képest 47,4 %-ra teljesültek. A záró pénzkészlet 15.555.890,- Ft-volt
június 30-án. Részletesen ismerteti a kiadások és bevételek megoszlását és teljesítését.
Ismerteti, hogy az első félévben folyószámla hitel felvételére nem volt szükség. Tájékoztatást
ad arról, hogy Jerkovits János könyvvizsgáló a könyvelést átnézte, abban semmi kivetnivalót
nem talált. A Kéri a testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Frick József:
Köszöni a tájékoztatást. Idéz egy névtelenül érkezett levélből, mely arról szól, hogy a testület
a polgármesterrel együtt az önkormányzat vagyonát elherdálja. Hangsúlyozza, ismételten,
hogy folyószámla hitel felvételére nem került sor. Kiegészítésként elmondja, hogy a
szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás LTP-s dolgai álláspontja szerint elég jól alakulnak,
leszámítva a néhány rendszeresen nem fizető lakosok dolgait. Tervei szerint ebből vélhetően
az önkormányzat néhány millió forintot visszakap. Ismerteti, hogy az OTP amint lezárta az
LTP-s dolgokat, akkor válik lehetőség ezen hátralékok adók módjára történő behajtására.

Vörös Györgyné:
Tájékoztatást ad arról, hogy a mérleg bevételi és kiadási oldala egyenlő. A Pénzügyi
Bizottság az elfogadást javasolja.
Ledniczky László:
Kérni szeretné, hogy az ilyen névtelen leveleket író mocskokkal ne foglalkozzanak. Nagyon
jónak találja az I félévi helyzetet. Megkérdezi, hogy a szerepeltetett egyes felújításoknak,
beruházásoknak miért nincs előirányzata?
Gatter István:
Tájékoztatja a testületet, hogy az év elején valamennyi tervezett beruházás 0 forinttal
beállításra került, és amennyiben lesz rá összeg, akkor kerülnek módosításra az előirányzatok,
illetve megvalósításra a beruházások.
A Képviselő-testület egyhangúan- 7 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza:
54/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a költségvetés I. félévi végrehajtásáról
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, azt az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
Rendeletalkotás
Előadó: Frick József
/ Írásbeli előterjesztés /
Frick József:
Felkéri Gatter Istvánt a napirend ismertetésére.
Gatter István:
Tájékoztatja a testületet, hogy a rendelet-módosítással a költségvetés főösszege 382.306 e Ftról 384.176 e Ft-ra nő, az előirányzat növekménye 1.870 e Ft, melyet az országgyűlési, az
Uniós, és a helyi választások kiadásaira kapott támogatás illetve kiadások tesznek ki.
Frick József:
Kiegészíti, hogy ez egy állami pénz, amely nem elegendő a feladatok teljesítésére, ezt még az
önkormányzatnak ki kell egészítenie.

Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Ledniczky László:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet elfogadását javasolja.
A Képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal- megalkotja az alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014. (VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2014. ( II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Frick József:
A napirendhez képest a beszámolók sorrendiségének módosítására tesz javaslatot. Javasolja,
hogy a beszámolókat kezdje a testület az Idősek Otthona beszámolójával, melyet az iskola,
majd az óvoda beszámolója kövessen. Ezt indokolja, hogy az Idősek Otthona vezetője
jelenleg szabadságát tölti, ezért jó lenne, ha előbb elszabadulhatna, illetve a másik két
beszámoló kapcsán élni szeretne az SZMSZ-ben foglaltakkal. A korábbiaktól eltérően a
nagyon hosszú időtartamú beszámolók elkerülése érdekében két perc időtartamot ad az írásos
beszámolóban foglaltak kiegészítésére.

IV.
Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona tevékenységéről
Előadó: Flaisz Emőke
/ Írásbeli előterjesztés /
Flaisz Emőke:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy az elmúlt évben a legfontosabb dolog
az intézmény életében az a szervezeti változás volt, 2013. július 1. napjától az intézmény a
kistérségi társulásból kivált és az önkormányzat lett a fenntartója. Ismerteti, hogy ez a lakók
számára semmilyen változást nem hozott, a bekerülés feltételei nem változtak. Részletesen
ismerteti a beszámolóban foglaltakat, tájékoztatást nyújt a bekerülés feltételeiről, az ellátotti
és a dolgozói létszám alakulásáról, a gazdálkodásról továbbá a jövőbeni feladatokról. Írásos
beszámolóját kiegészíti azzal, hogy megkéri a lakosokat, hogy akinek szándékában áll az
intézménybe beköltözni, vagy olyan idős hozzátartozója van, akit az otthonban szándékozik
elhelyezni, azt időben jelezze. Kiemeli, hogy az nem baj, hanem csak előny lehet, ha valaki
rajta van a várólistán, mert akkor rögtön bekerülhet ha váratlan helyzet adódik és szükség van
rá. Tájékoztat, hogy a várólistára való felvétel semmilyen kötelezettséggel nem jár, onnan
bármikor lehet kérni a törlést. Köszöni a testület támogatását, kéri beszámolója megvitatását,
elfogadását.

Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy ez az egyetlen olyan önkormányzati intézmény amelyik nem
szorul önkormányzati támogatásra. Reméli, hogy sokáig fenn lehet így még tartani az
intézményt. Nagyon örül neki, hogy a 10 évvel ezelőtti színvonalat a gondozásban, ápolásban
sikerült fenntartani. Tisztelettel szól a dolgozókról, hiszen nagyon nehéz munkát végeznek.
Az elmúlt 16 év egyik legsikeresebb alkotásának tartja ezt az intézményt, büszke rá. Felhívja
a figyelmet, hogy aki teheti, adományával segítse az otthon működését. Álláspontja szerint
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az eszközök, berendezés, az intézmény a
megfelelő színvonalú maradjon és legyen.
Hegyi Zoltán:
Dicséretesnek tartja az intézmény gazdálkodását, mert a mai világban nagyon nehéz dolog
egy intézményt önkormányzati plusz támogatás nélkül nullára kihozni.
Bergmann Jánosné:
Véleménye szerint nagyon meghitt volt a fennállás 10. évfordulójára szervezett ünnepsége az
otthonnak, a lakók megtisztelve érezték magukat. A császártöltésiek találkozójának résztvevői
között is tetszést aratott az intézmény.
Ledniczky László:
Két dolgot szeretne kívánni az otthonnal kapcsolatban, az egyik, hogy az otthonban élők
továbbra is érezzék jól magukat és az év végi nullás eredmény továbbra is megmaradjon.
Frick József:
Szeretné, ha a továbbiakban is így csinálják majd tovább a munkátokat! Kéri, hogy az
ellátottak ne érezzenek semmiben hiányt a továbbiakban sem.
A Képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal- az alábbi határozatot hozza:
55/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona tevékenységéről
1.)

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 az előterjesztés mellékletét képezi.

V.
Tájékoztató a KT Általános – és Középiskola Császártöltési Általános Iskolája
működéséről a 2013/2014-es nevelési évben, felkészülés az új tanévre
Előadó: Stadlerné Csányi Éva
/ Írásbeli előterjesztés /

Frick József:
Ismerteti, hogy elég tartalmas, 16 oldalas tájékoztató készült az iskola részéről, mely
tájékoztató jelentős része már elhangzott a tanévzáró ünnepségen is. Kéri, hogy a
tájékoztatóban foglaltak részletesen ne kerüljenek ismertetésre, csupán a kiegészítések.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy nem készült választási monológ megtartására, de többre gondolt annál, mint
hogy 2 percben egészítse ki a tájékoztatójában foglaltakat. Igyekszik a lényeget kiragadni.
Tájékoztatóját kiegészíti azzal, hogy a gyerekek sok nyári programon vehettek részt.
Ismerteti, hogy a köznevelés vezetése területén az elmúlt időben igen sok változás következett
be változás volt, új az államtitkár, a KLIK Kiskőrösi Tankerületének vezetője, az intézmény
vezetője, illetve a tagintézményben is pályázat került kiírásra melyet egyedül ő pályázott meg.
Elmondja, hogy az igazgatói pályázata véleményezéseket követően a KLIK-nél van jelenleg
elbíráláson. Ismerteti, hogy jelenleg 157 fő az iskola tanulói létszáma, 14 fő a pedagógusok
száma, 2 fő az óraadó, 1 fő adminisztrátor és 3 fő a technikai személyzet. A nyáron a
szükséges tisztasági festések megtörténtek, az első tanítási nap szeptember 1-én lesz, a tanév
181 tanítási napból áll, bőséges a szakköri kínálat a délutáni elfoglaltságokhoz. A Gemenc
alapfokú művészetoktatási intézmény társastánc tanszakon indít lehetőséget a gyermekek
számára. Köszöni a testület támogatását, kéri a tájékoztató elfogadását.
Frick József:
Köszöni a kiegészítést. Elmondja, hogy az iskolai oktatáshoz a jövőben is olyan
eszköztámogatást ad az önkormányzat, hogy a gyerekek ne szenvedjenek semmiben hiányt.
Vörös Györgyné:
Gratulál a gyerekeknek és a felkészítő tanároknak a szép versenyeredményekhez, különösen
az Erzsébet-vetélkedőn elért eredményhez.
Bergmann Jánosné:
Gratulál az elvégzett munkához. Nagyon tartalmas és jó tájékoztatónak tartja a kiadott
anyagot.
A Képviselő-testület egyhangúan - 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással - az alábbi
határozatot hozza:
56/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a KT Általános – és Középiskola Császártöltési Általános Iskolája működéséről a
2013/2014-es 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 2013/2014-es nevelési évben történő
működéséről és az évkezdésre való felkészülésről szóló tájékoztatóját tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

VI.
Beszámoló a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda működéséről a 2013/2014-es
nevelési évben, felkészülés az új tanévre

Előadó: Bergmann Jánosné
/ Írásbeli előterjesztés /
Bergmann Jánosné:
Ismerteti, hogy minden tekintetben egy érdekes évet zártak, tekintve, hogy megváltozott a
jogszabály, a pedagógusok minősítési rendszere. Személyi feltételeikben is változás állt be,
Leirerné Koch Teréz óvónő 40 éves munkaviszonya után nyugdíjba vonult, pihenéséhez
minden jót kíván, őt Lednickyné Fetter Anna helyettesíti 2014. augusztus 31-ig szóló
szerződéssel. Ismerteti a személyi, tárgyi feltételeket. Elmondja, hogy az óvoda
vízelvezetésével vannak időnként gondjaik, tovább a hinták alá helyezett marosi homok is sok
bosszúságot okoz, melyet idővel gumiszőnyegre szeretnének cserélni. Tájékoztatást ad arról,
hogy van egy nagyon fontos dolog az óvoda vonatkozásában amit minél előbb meg kellene
oldani. Elmondja, hogy a nevelőtestületi értekezletre írt beszámolójában még az a gondolat
szerepelt, hogy „Óvodánkban minden területen szakképzett munkatárs áll, így személyi
feltételeink az idei évben is megfeleltek az elvárásoknak. A középső csoportban január óta
csak az egyik óvónő rendelkezik németes képesítéssel, de még így is adott a csoportonkénti
egy fő németes.”
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy 30 éve dolgozik ebben az óvodában és sosem merült fel
problémaként, hogy zömében csak egy németes volt minden csoportban. Elmondja, hogy
2014. januárjában – feljelentést követően – törvényességi ellenőrzést kaptak az óvodában,
melynek témája: a dolgozók foglalkoztatásával, kinevezésével kapcsolatos tanügyi,
munkajogi dokumentumok és nyilvántartások vezetésére vonatkozó rendelkezések
megtartása. Ismerteti, hogy semmiféle elmarasztaló véleményt nem fogalmazott meg a
vizsgáló bizottság, az ellenőrök azonban észrevételezték, hogy a több évtized alatt már
minden óvónőnek meg kellett volna szereznie az ehhez szükséges képesítést. Tájékoztatást ad
arról, hogy a nyár folyamán több feljelentés érkezett a kormányhivatalhoz e témával
kapcsolatban. Óvodavezetőként sok fejtörést okozott neki, hogy hogyan tudnák ezt a dolgot
törvényesen és jól megoldani, de végül arra a döntésre jutott, hogy a képviselő-testületet arra
kérje, hogy fontolja meg az óvoda német nemzetiségi státuszának megvonását. Hangsúlyozza,
hogy nem volt öröm számára ezt kérni a testülettől, de elege volt a folytonos
magyarázkodásból, levelezgetésből. Elmondja, hogy jelenleg az intézményben ez két
kolléganőt érint. Az egyik óvónő védett korba lépett, ezáltal nem kötelezhető újabb
szakképesítés megszerzésére, a másik szakképesítéssel nem rendelkező óvónő pedig már 34
éve dolgozik nagy odaadással és elhivatottsággal a gyermekek között, kötelezhető lenne a
végzettség megszerzésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99.§ (10)
bekezdése szerint, de álláspontja szerint nem tűnik humánus megoldásnak, hogy vagy
elsajátítja így 50 év felett a nemzetiségi német nyelvet, vagy az utcára kerül.
Kiemeli, hogy tudomásul kell venni azt a tényt, hogy gyermekeink otthonról semmilyen
német nemzetiségi nyelvtudást nem hoznak, a szülők döntő többsége nem érti és nem beszéli
a tájnyelvet. Tapasztalatai szerint csupán a nagyszülők egy kis hányada érti, de már nem
beszéli a nyelvet.
Ismerteti, hogy a nemzetiségi nyelvoktatás miatt kiegészítő állami támogatás már évek óta
nem jár az óvodának, és ha a szívükre tesszük a kezünket, be kell ismerni, hogy a megfelelő
végzettséggel rendelkezők közül – részben koránál fogva – csak ő beszél svábul.

Elmondja, hogy az alapító okirat módosításán kívül még kérni fogja a nyelvtudással
rendelkező kollégákat, hogy továbbra is tanítsák a gyermekeket a német nyelvre, mint eddig,
egy jó alapot biztosítva az iskolai oktatáshoz. Feladataik között szerepel továbbra is a
nemzetiségi néptáncok, dalok és versek tanítása függetlenül attól, hogy nemzetiségi a
státuszuk vagy sem. Ezekhez a dolgokhoz határozottan ragaszkodik. Hangsúlyozza, hogy a
gyermekek az alapító okirat módosításából semmit nem vesznek majd észre, őket hátrány
nem éri, ez a módosítás véleménye szerint csak egy adminisztratív jellegű változtatás, amelyet
az alapító okiraton át kell vezetni a nyugodt légkör megteremtése érdekében. Ez még annyira
új és sürgető dolog, hogy erről ez idáig a kollégákkal sem beszélt a beszámoló beadási
határidejéig, de azt gondolja, hogy a többségük támogatni fogja abból a célból, hogy az
óvodában egy nyugodt, kiegyensúlyozott, gyerekekre koncentrált munkavégzésre van
szükség, melyre az utóbbi 8 hónapban sok tényező zavart. Ismerteti, hogy elkészült a
nagytakarítás az óvodában, most zajlanak a családlátogatások, a kiscsoportosok beszoktatása
a jövő héttől történik. Köszöni a Képviselő-testület és Polgármester Úr anyagi és erkölcsi
támogatását, amit az óvoda működéséhez nyújtottak. Kéri a beszámoló elfogadását.
Frick József:
Kiegészíti a beszámolót azzal, hogy a dunai homokot nem az önkormányzat találta ki, de a
gumiszőnyeget jó megoldásnak találja. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy elég kellemetlen
dolog, mikor az intézmény egyik dolgozója folyamatosan feljelenti az polgármestert, az
intézményvezetőt és a testületet. Ismerteti, hogy Kormányhivatal ellenőrzése során
megállapította, hogy az intézmény már évek óta szabálytalanul működik, tekintve hogy nincs
meg a működéshez szükséges szakmai feltétel. Tudja és tudni lehet, hogy ki az állandó
feljelentő, azt is tudni lehet, hogy miért csinálta, de nem kíván személyeskedni.
Hangsúlyozza, hogy törvénytelenül, a jogszabályban meghatározott végzettség hiányában
nem fogja az önkormányzat működtetni az óvodát, főleg azért sem, mert a nemzetiségi voltért
az államtól semmiféle támogatásban az önkormányzat nem részesül. Kéri az Óvodavezetőt,
hogy minden olyan dolog, ami a német nemzetiségi neveléssel kapcsolatos, azt továbbra is
csinálni kell és biztosítani kell ezt a gyermekek számára. A nemzetiségi pótlékkal rendelkező
óvónők esetében meg kell keresni azt a lehetőséget, hogy más módon legyen biztosítva nekik
az elveszett pótlék összege. Nem biztos, hogy jó az, ha van a munkahelyen egy olyan ember,
aki mindig feljelenti az intézményt és a fenntartót. Elmondja, hogy a védett korban lévő
embert nem lehet elküldeni, de egy 34 évet dolgozó óvónőt most el kellene küldeni és
kötelezni kellene a szakképzettség megszerzésére, illetve az újonnan 2014.szeptember 1. napi
hatállyal felvételre kerülő óvónő, aki felvételt nyert a képzésre, az sem fogadható el, mert
nincs meg a végzettsége. Összefoglalja, hogy ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy jelenleg
az óvoda esetében 3 óvónőt kellene elküldeni és helyettük 3 fő nemzetiségi óvodapedagógust
kellene felvenni ahhoz, hogy nemzetiségi óvodaként működhessen az intézmény. Nem hiszi,
hogy ez lenne a cél. A cél álláspontja szerint az, hogy az intézmény ne működjön
szabályellenesen, és a jogszabályi változást vagy a kifutást meg kell várni ahhoz, hogy ismét
nemzetiségi óvodaként szerepelhessen. Az otthonról hozott nemzetiségi tudás egyenlő a
nullával. A Bergerné Éva által évenként szervezett nemzetiségi tábort nagyon jó dolognak
tartja a nemzetiségi hagyományok ápolására. Álláspontja szerint az a lényeg, hogy a
gyermekek nemzetiségi nevelése, oktatása továbbra is megmaradjon és ezt a jogszabályoknak
megfelelően törvényes keretek között kell végezni. Egy intézményen belül egy feljelentő
megmételyezi az egész létet. Nagyon sajnálja azt, hogy ezt a dolgot így kell elintézni.
Egyetért azzal, hogy ez nagyon nehéz az intézményvezető részéről.
Vörös Györgyné:
Nagyon sajnálatosnak tartja ezt a dolgot, jól tudja, hogy ez mit jelenthet az
intézményvezetőnek. Nekik már maga ez a név is sokat jelent, hogy nemzetiségi óvoda, de
természetesen a törvényességnek meg kell felelni. Megkérdezi, hogy ha nem új keletű ez a

dolog, akkor itt 34 éve, vagy 40 éve az érintettek miért nem szerezték meg a szükséges
szakképesítést?
Bergmann Jánosné:
Válaszolva a kérdésre elmondja, hogy az ellenőrzéskor megkérdezték tőle is, hogy ez az
óvoda mióta nemzetiségi, mire azt felelte, hogy ő 30 éve dolgozik itt, és azóta az. Ezt a
kérdést véleménye szerint eddig senki nem forszírozta, ezt ő is így örökölte meg. Elmondja,
hogy a jelenleg hatályos köznevelési törvény 2012. szeptember 1. napjától veszi szigorúbban
a nemzetiségi óvoda kérdését. Hangsúlyozza, hogy neki a nemzetiségi nevelés, oktatás
nagyon fontos, és ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy az alapító okirat módosításától
függetlenül ezeket a Pedagógiai Programban is szereplő feladatokat továbbra is el fogják látni
az intézményben.
Vörös Györgyné:
Számára még mindig érthetetlen, hogy ezek az emberek korábban miért nem mentek iskolába.
Bergmann Jánosné:
Véleménye szerint ameddig nem voltak rákényszerítve, addig nem mentek önként ilyen
képzésre. Belátja, hogy ebben lehet hogy ő, mint intézményvezető is hibát követett el,
azonban tudja, hogy mit jelenthet ebben a korban iskolát kezdeni.
Frick József:
Álláspontja szerint a feljelentő részéről történt a hiba.
Vörs Györgyné:
Álláspontja szerint ne 50 évesen kezdjenek az emberek nemzetiségi nyelvet tanulni,
Liska Antal:
Meglátása szerint nem kellene ezen görcsölni. A lényeg, hogy ugyanezen óvónők ugyanazt
fogják a továbbiakban is csinálni, mint eddig. Teljesen mindegy álláspontja szerint, hogy mi
van beírva az alapító okiratba, a lényeg a végeredmény.
Berger Andrásné:
Megkérdez, hogy jár-e valamilyen hátránnyal az, ha az alapító okiratból kikerül a nemzetiségi
oktatás, nevelés, a nemzetiségi óvoda fogalma?
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy ez semmiféle hátránnyal nem jár.
Bergmann Jánosné:
Ismerteti, hogy a Magyar Államkincstárral is egyeztetések lettek folytatva e tárgyban, külön
normatíva nem jár ezért az óvodának.
Frick József:
Álláspontja szerint ez csak nekik kellemetlen, mint német ajkú településnek, azonban anyagi
hátrány e döntés elfogadásával nem jár. Bízik benne, hogy ez a hátrány az oktatásban sem fog
jelentkezni.
Bergmann Jánosné:
Ismerteti, hogy abban semmiképpen. Elmondja, hogy esetleg
óvodapedagógusokat érheti hátrány a nemzetiségi pótlék megszüntetésével.

a

nemzetiségi

Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy hátrány nem érheti a dolgozókat sem, az oktatást továbbra is
feladatként kell ellátni, a pluszmunka pedig anyagiakban is el lesz ismerve a jogszabályi
lehetőségek függvényében.
Liska Antal:
A nemzetiségi oktatást, nevelést nem szabad befejezni, mert nemzetiségi nyelvet már szinte
nem is hoznak otthonról a gyermekek. A nemzetiségi nyelv és hagyomány álláspontja szerint
összekovácsolja az embereket.
Stadlerné Csányi Éva:
Gratulál az óvodavezető munkájához illetve a beszámolóhoz. Amikor először olvasta a
beszámolóban az alapító okirat módosításának kezdeményezését, akkor nem hitt a szemének.
Véleménye szerint ez nem csak egy adminisztratív lépést jelent. Véleménye szerint amikor
büszkék vagyunk arra, hogy ez egy nemzetiségi település és az előző népszámlálásnál nagyon
sok ember német nemzetiséginek vallotta magát, továbbá van egy nemzetiségi önkormányzat,
akkor egy tollvonással nem lehet álláspontja szerint eltörölni a nemzetiségi szót, létet.
Megerősíti, hogy financiális előnye a nemzetiségi óvodának valóban nincsen, mióta
feladatalapú a támogatás. Nem lát arra garanciát, hogy a Pedagógiai Programban ez a feladat
még évek múlva is szerepelni fog, illetve lehet, hogy a nemzetiségi lét évek múlva anyagi
előnyöket is nyújthat az intézménynek. Nem gondolja, hogy ez csak ilyen egyszerű dolog
lenne. Elmondja, hogy a helyi óvoda és iskola kiemelkedett a környékbeli óvodák és iskolák
közül azzal, hogy német nemzetiségi. Véleménye szerint erre büszkék voltunk és az is
vagyunk. Úgy gondolja, hogy a szülőket megkérdezték arról, hogy kérik-e a gyermekek
német nemzetiségi nevelését. A szülői munkaközösséget is illene álláspontja szerint erről a
kérdésről megkérdezni. Meglepődne, ha a helyi német nemzetiségi önkormányzat ehhez nevét
adná. Elmondja, hogy őt annyira letaglózta ez a hír, hogy felhívta az országos német
önkormányzat oktatási bizottságában jelentős szerepet betöltő két hölgyet Pécsen, s ők is
megrökönyödéssel hallottak arról, hogy egy intézmény önszántából lemond a nemzetiségi
jellegről, éppen ellenkezőleg azon dolgoznak az intézmények, hogy a nemzetiségi nevelés,
oktatás a feladataik között szerepelhessen. Elmondása szerint máshol is működik nemzetiségi
óvoda úgy, hogy nem minden óvónő nemzetiségi óvodapedagógus.
Frick József:
Tájékoztatja, hogy ez nem romantika, hanem a valóság. Meglátása szerint ez egy jó választási
fogás is lehet majd. Ismerteti, hogy házon belüliek a feljelentések, mindig kijöttek ellenőrizni
és szankciót emlegettek, de most már személyre szabott pénzbüntetést emlegetnek.
Megkérdezi, hogy ezt a szankciót ki vállalja fel, az iskolaigazgató, az óvodavezető vagy a
polgármester? Álláspontja szerint meg kel csinálni úgy, hogy szabályosan működjön, aztán
aki akarja az majd megkeresheti a feljelentőt, hogy miért csinálta ezt. Nem szabad ezt
misztifikálni. Véleménye szerint ha feljelentést történt, akkor ezt helyre kell tenni.
Stadlerné Csányi Éva:
Kifejti, hogy véletlenül sem gondolta, hogy meg kellene szavaznia az alapító okirat
módosítását, egyébként meg őt egyáltalán nem érdekli a feljelentő. Álláspontja szerint azt
kellene megtalálni, hogy hogyan lehet ezt másként megoldani.
Frick József:
A tény az tény.
Stadlerné Csányi Éva:
A tény az álláspontja szerint, hogy kihúzásra kerül a nemzetiségi jelleg.

Frick József:
Hozzáteszi, hogy emellett kihúzásra kerül a törvénytelenség. Mindenkinek német nemzetiségi
óvodapedagógusnak kell lennie és akkor minden helyreáll. Megkérdezi, hogy ki tud svábul, ki
oktat német nemzetiséget?
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy vannak német nemzetiségi tanárok az iskolában, akik ezt oktatják.
Frick József:
Álláspontja szerint maradjanak az óvodai témánál.
Bergmann Jánosné:
Megismétli, hogy neki volt legnehezebb ezt a döntést meghoznia. Azt kívánja, hogy soha ne
kerüljön olyan a tagintézmény vezető asszony olyan helyzetbe, hogy a saját testületéből
induljanak a rendszeres feljelentések. Ismerteti, hogy ő is utánanézett a dolognak, beszélt
szakértőkkel, ezt a döntést nem volt könnyű meghozni. Elmondja, hogy érzelmileg is kötődik
ehhez a témához és számára is nagyon fontos dologról van szó, többről, mint egy tollvonásról,
de ennek egyszer s mindenkorra véget kell vetni, mert így nem lehet dolgozni. Tájékoztatást
ad arról, hogy ez a döntés nem egy kőbe vésett dolog, és természetesen ha ennek meg lesz a
feltétele, akkor ezt a dolgot visszaállítják a mostani állapotra.
Stadlerné Csányi Éva:
Ezt abszolút nem tartja választási kérdésnek. Véleménye szerint aki csak egy kicsit is előrébb
és tovább látja ellát az nem fog igennel szavazni.
Lednicky László:
Nagyon nehéznek tartja az érzelemmentes nyilatkozatot a témában. Tájékoztatja a testületet,
hogy a feleségét felvették az Eötvös József főiskola nemzetiségi óvodapedagógus szakára.
Véleménye szerint a jövőbeli elsősök ugyanolyan ismeretekkel jönnek majd az óvodából,
mint eddig, be tudnak mutatkozni, ismerik a színeket, el tudnak számolni tízig és ismerik a
háziállatokat. Annyi ennek a német nemzetiségi oktatásnak az előnye, hogy dalokat,
mondókákat tanulnak a gyermekek, amit ezután is fognak.
Vörös Györgyné:
Megkérdezi Stadlerné Csányi Éva képviselőt, hogy véleménye szerint azzal az egy emberrel,
aki nincs még védett korban, azzal mit kellene csinálni?
Stadlerné Csányi Éva:
Tudomása szerint az az egy ember jelentkezett, hogy elvégezné az iskolát.
Vörös Györgyné:
Átérzi amit az óvodavezető gondol és érez. Tudomásul tudja venni a módosítást.
Frick József:
Két év múlva ismét nemzetiségi óvoda lehet álláspontja szerint, mert addig a kérdéses két
személy befejezheti tanulmányait. Álláspontja szerint a felelősséget a testületnek kell
vállalnia, nem a szülői munkaközösségnek vagy bárki másnak.
Liska Antal:
Toleránsnak kell lenni azokhoz akik ezt eddig csinálták. Nem küldhetünk el azért embert,
mert ennyi év után nincs meg a jogszabályban meghatározott szakképzettsége.

A Képviselő-testület egyhangúan - 6 igen és 1 nem szavazattal - az alábbi határozatokat
hozza:
57/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda működéséről a 2013/2014-es nevelési
évben, felkészülés az új tanévre
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési
Napköziotthonos Óvoda vezetőjének, Bergmann Jánosnénak a Császártöltési
Napköziotthonos Óvoda 2013/2014-es nevelési évben történő működéséről és az
évkezdésre való felkészülésről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
58/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 1.

napi hatállyal a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát jelen határozat
1. számú melléklete szerint módosítja, továbbá jóváhagyja a jelen határozat 2. számú
mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a 97/2012. (XII.19.) számú határozattal jóváhagyott alapító
okiratot.
2.) A Képviselő-testület megbízza a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda vezetőjét,
hogy a német nemzetiség érdekeinek védelmében az alapító okirat 2014. szeptember
1. napi hatállyal történő módosításától függetlenül a Pedagógiai Programban
meghatározott feladatok továbbra is maradéktalanul kerüljenek ellátásra.
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a költségvetési szerv
módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához történő továbbításáról a
törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Képviselő-testület, jegyző

A beszámoló és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Frick József polgármester 18.30 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 18.45 órakor
folytatta munkáját.

VII.
Egyebek

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés /
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a Helyi Választási Bizottság
tagjainak megválasztása, melyre augusztus 31. napja a határidő. Tájékoztatja a testület tagjait,
hogy a választási eljárásról szóló törvény ételmében a testületnek 3 tagot és 2 póttagot kell
választani a Helyi Választási Bizottságba. Ismerteti az előterjesztés szerinti javaslatot a HVB
tagjait valamint póttagjait illetően.
Frick József:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő tagok rutinosak, már több
választási ciklusban ellátták a HVB feladatokat.
A Képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
59/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jegyző javaslatára - a

választási eljárásról szóló 2013. évi CXXXVI. törvény 23.§-ában foglalt hatáskörében
eljárva a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket
megválasztja:
Tagok:
Szemerey István
Császártöltés, Petőfi S. u. 22.
Angeli János
Császártöltés, Gőzmalom u. 15.
Lenkei Teréz
Császártöltés, Petőfi S. u. 4.
Póttagok:
Marokityné Sárosi Angéla
Császártöltés, Gőzmalom u. 62.
Bagóné Bagi Beáta Mária
Császártöltés, Tavasz u. 17.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
/ Írásbeli előterjesztés /

Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy a testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól a februári ülésén döntött 3
szavazókör vonatkozásában, azonban most meg kell választani a nemzetiségi szavazókör
SZSZB tagjait is. Felhívja a figyelmet, hogy a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló
Bizottságába tagot delegálni nem lehet, ezért ott a szükséges mértékű póttagokat biztosítani
kell. Ismerteti, hogy az ajánlóívek igénylése során már több esetben megállapítást nyert, hogy
több SZSZB tag esetében összeférhetetlenség lesz, ebben az esetben ezeket a személyeket át
kell csoportosítani egyik szavazókörből a másikba, illetve lesz aki kiesik, mert hozzátartozója
indul. Az SZSZB tagok kiegészítésére, módosítására az előterjesztés szerinti javaslatot teszi.
Frick József:
Elmondja, hogy ezek a választott tagok, ezen felül a jelölteknek joguk van még tagok
delegálására is. Változásként említi, hogy a 3-as szavazókör az Erdészet épületéből a
Közösségek Háza épületébe költözik, így már valamennyi szavazókör akadálymentesítése
megoldódott.
Hábermayer Viktória:
Kiegészíti azzal, hogy a nemzetiségi szavazókör a Teleházban kap helyet.
A Képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
60/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak módosítása, kiegészítése
1.) Császártöltés Község Képviselő-testülete a 15/2014. (II.19.) számú határozatában

foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
1. számú szavazókör:
Tagok:
Gatter Istvánné – Császártöltés, József A. u. 10.
Herczegné Koch Éva – Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 10.
Gatterné Haszilló Gyöngyi – Császártöltés, Tavasz u. 3.
Póttagok:
Vörös László - Császártöltés, Kossuth L. u. 89.
Bujdosóné Csontos Erika – Császártöltés, Kossuth Lajos u. 85.
Óvári Kornél – Császártöltés, Petőfi S. u. 29.
2. számú szavazókör:
Tagok:
Póttagok:
3. számú szavazókör:
Tagok:
Póttagok:

Berger Ferencné – Császártöltés, Tavasz u. 30.
Lőrincz Margit Ibolya – Császártöltés, Ady E. u. 8.
Frick Józsefné – Császártöltés, Bajai u. 42.
Geri Márta – Császártöltés, Kossuth L. u. 95.
Györgye Dzsenifer – 6239 Császártöltés, Zöldfa u. 28.
Markó László Mihályné – Császártöltés, Akácfa u.8.
Huber Jánosné – Császártöltés, Dózsa Gy. u. 21.
Angeli Róbert – Császártöltés, Gőzmalom u. 15.
Hirmann Zoltán – Császártöltés, Kossuth L. u. 9.
Óvári Hédi – Császártöltés, Petőfi S. u. 29.

Nemzetiségi szavazókör:
Tagok:
Pittenauer Antalné – Császártöltés, Petőfi S. u. 8.
Vörös Tekla – Császártöltés, Bajcsy-Zs. u.
73.
Sendula Tiborné – Császártöltés, Keceli u. 49.
Winter Józsefné – Császártöltés, Petőfi S. u. 76.
Pittenauer Zoltán – Császártöltés, Petőfi S. u. 8.
Póttagok:
Hirmann István – Császártöltés, Kossuth L. u. 9.
Sánta Milán – Császártöltés, Rózsa u. 19.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete Császártöltési Csoportjának támogatási
kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Ismerteti, hogy hasonló kérelemmel már találkozott a testület. Tájékoztatást ad arról, hogy az
idei év tavaszán a csoport elkészíttetett és felállított egy szobrot Hajóson, most könyvet
szeretnének megjelentetni a kitelepítéssel kapcsolatosan.
Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirend kapcsán 100.000,- Ft támogatás
megállapítását javasolja a testület felé.
A Képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
61/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete Császártöltési Csoportjának támogatási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is - a Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete
Császártöltési Csoportjának kérelmére a Hajós városban felállításra került egyesületi
emlékmű megvalósításával kapcsolatos járulékos költségek rendezéséhez 100.000,- azaz
egyszázezer- Ft összegű támogatást nyújt.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
Hegyi Zoltán kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Elmondja, hogy a benzinkút alatti terület, melyet kérelmező üzemeltet önkormányzati
tulajdont képez. Ismerteti, hogy a kérelmező meg szeretné vásárolni a jelzett területet.
Tájékoztatja a testületet, hogy a megvásárolni kívánt terület nagysága 577 m2 , melyért
kérelmező 450,- Ft/m2 árat kínál.
Vörös Györgyné:
A Pénzügyi Bizottság a 450,- Ft/m2 ár elfogadását javasolja.

A Képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatokat hozza:
62/2014. (VIII.27.) 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 ingatlanvásárlási kérelme napirend megszavazása idejére
Frick József polgármestert - személyes érintettsége miatt - a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
63/2014.(VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Hegyi Zoltán ingatlanvásárlási kérelme
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is - Hegyi Zoltán Császártöltés, József A. u. 6. szám alatti
lakos kérelmére az általa üzemeltetett - benzinkút alatti terület értékesítésétől nem
zárkózik el az út területének változatlanul hagyása mellett.
2.) A megvásárolni kívánt terület értékesítésére a telekhatár rendezést követően kerülhet sor.
3.) A Képviselő-testület a telekhatár rendezést követően az ingatlan vevőjéül – Hegyi Zoltán,
6239 Császártöltés, József A. u.6. alatti lakost jelöli ki.
4.) A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 450,-Ft/m2 árban határozza meg.
5.) Az ingatlan adás-vétellel, valamint a telekhatár rendezéssel kapcsolatosan felmerülő
valamennyi költség a vevőt terheli.
6.) A Képviselő-testület az ingatlan értékére tekintettel megállapítja, hogy a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) és (4) bekezdése alapján az 1.
pontban meghatározott önkormányzati tulajdont képező ingatlan értékesítése esetén a
Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog nem illeti meg.
7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
valamint a telekhatár rendezést követően az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

ERD-GASZTRO KFT ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Tájékoztatást ad arról, hogy a gázcseretelep (mostani „Dönci Vendéglő) megvásárlásáról van
szó, melynek kapcsán tavasszal nyújtottak be kérelmet. Ismerteti, hogy a testület határozata
alapján az értékbecslés elkészült.
Vörös Györgyné:
Elmondja, hogy az értékbecslés mindenre kiterjedő, a jelenlegi ingatlant a szakértő 17 millió
Ft-ra értékelte, azonban ez korábban egy romos épület volt. Az értékbecslő az akkor bérbe
adott ingatlan értékét 500.000,- Ft-ban állapította meg, melyet a Pénzügyi Bizottság kevésnek

tartott. A bizottság álláspontja szerint az ingatlan nagyon jó helyen van, infrastruktúrával
ellátott, a bizottság a vételi árat 2.750.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.
A Képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
64/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
ERD-GASZTRO KFT ingatlanvásárlási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – az Erd-Gasztro Kft. 6239 Császártöltés, Sport tér 1.
szám alatti gazdálkodó szervezet kérelmére az önkormányzati tulajdonban lévő 788/2
hrsz-ú 192 m2 nagyságú, kivett bolt művelési ágú ingatlan értékesítését határozza el.
2.) A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a Pénzügyi Bizottság és az ügyben felkért jogi
képviselő javaslatát valamint a 25/2014. (II.19.) számú Kt. határozat alapján elkészült
ingatlan-értékbecslésben foglaltakat is figyelembe véve 2.750.000,-Ft (azaz kettőmillióhétszázötvenezer forint) árban határozza meg.
3.) A Képviselő-testület az ingatlan vevőjéül – az Erd-Gasztro Kft. 6239 Császártöltés, Sport
tér 1. szám alatti gazdálkodó szervezetet jelöli ki.
4.) Az ingatlan adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a vevőt terheli.
5.) A Képviselő-testület az ingatlan értékére tekintettel megállapítja, hogy a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) és (4) bekezdése alapján az 1.
pontban meghatározott önkormányzati tulajdont képező ingatlan értékesítése esetén a
Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog nem illeti meg.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
valamint a telekhatár rendezést követően az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kossuth Lajos utca 3. szám alatti ingatlan megvásárlása
Előadó: Frick József polgármester
Frick József:
Elmondja, hogy a testület többször beszélt arról, hogy az önkormányzatnak célszerű lenne
megvásárolnia a Kossuth L. u. 3. szám alatti ingatlant amennyiben eladóvá válik.
Meggyőződése szerint az óvodával valamit majd a későbbiekben még tenni kell és ez a
szomszédos telek nagyon jó lehetőséget adna a majdani, egykori bővítésre. Álláspontja szerint
amennyiben valaki megveszi a régi óvoda épületét, az igényt tart majd az épületben lévő
konyhára és ebédlőre is. Meggyőződése, hogy 200 gyermekre nem kell konyhát létrehoznia az
önkormányzatnak, azonban ebédlőre akkor is szükség lesz. Ismerteti, hogy az ingatlan két
részből áll, a tulajdonosok: dr. Koch György és családja valamint Angeli János és családja.
Tájékoztatja a testületet, hogy a Koch család most nagyon baráti áron kínálja az
önkormányzatnak az ingatlant, de az Angeli családnál még szükség lesz a vételár
egyeztetésére. Felhatalmazást kér arra, hogy Liska alpolgármesterrel együtt felvehessék a
kapcsolatot a tulajdonosokkal a további egyeztetések lefolytatása érdekében. Nem lenne jó az
önkormányzatnak véleménye szerint, ha más vásárolná meg az ingatlant. Természetesen az
ingatlan vételét nem mindenáron, hanem reális áron gondolja.

Vörös Gyögyné:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja az ingatlan megvásárlását és ezzel
kapcsolatban javasolja felhatalmazni Liska Antal alpolgármestert és Frick József
polgármestert az Angeli család tulajdonrészét képező ingatlanok vételárával kapcsolatos
egyeztetésekre, a vételár 3 millió Ft alá történő leszorítása ügyében.
Liska Antal:
Álláspontja szerint ezt a lehetőséget nem szabad elhalasztani, nem szabad mást erre a területre
engedni.
A Képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza:
65/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Kossuth Lajos utca 3. szám alatti ingatlan megvásárlása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – a Császártöltés, Kossuth L. utca 3. szám alatti
ingatlanhoz tartozó alábbi belterületi ingatlanok megvásárlásáról határozott:
a) 1416 hrsz (művelési ág: kivett, beépítetlen terület, alapterület: 614 m2)
b) 1417 hrsz. (művelési ág: kivett, beépítetlen terület, alapterület: 612 m2)
c) 1418 hrsz. (művelési ág: kivett közös udvar, alapterület: 893 m2)
d) 1419 hrsz. (művelési ág: kivett, beépítetlen terület, alapterület: 116 m2)
e) 1420 hrsz. (művelési ág: kivett lakóház, alapterület: 119 m2)
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pont a) alpontjában meghatározott ingatlan, a c)
alpontban meghatározott ingatlan ½ része valamint a d) alpontjában meghatározott
ingatlan vonatkozásában elfogadja a tulajdonosok által javasolt vételárat 317.520,- Ft
összegben.
3.) A jelen határozat 1. pont b) alpontjában meghatározott ingatlan, c) alpontban
meghatározott ingatlan 1/2 része tekintetében, valamint az e) alpontjában meghatározott
ingatlanok megvásárlásával kapcsolatosan felhatalmazza Frick József polgármestert és
Liska Antal alpolgármestert a tulajdonosokkal történő kapcsolatfelvételre, a vételár
egyeztetésére (3 millió Ft alá történő leszorítására).
4.) A Képviselő-testület a tulajdonosokkal történő megállapodást követően felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban meghatározott ingatlanok vonatkozásában a szerződés
megkötésére és aláírására.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: Frick József polgármester, Liska Antal alpolgármester
Frick József:
Megköszöni testület munkáját, Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető 16 éves munkáját.
Köszöni a falu lakónak az érdeklődését. Tudja, hogy nem mindig értették meg a testület
döntését, de nem lehet mindenkinek jót tenni. A hozott döntésekért vállalja a felelősséget.
Kéri hogy nyugodt kampánnyal egy olyan testület alakuljon, aki a továbbiakban is nyugodtan
és hasznosan tud tevékenykedni. Köszöni a testület nevében is az elmúlt 4 évben kapott
bizalmat, úgy érzi, hogy ezzel nem éltek vissza.
Vörös Györgyné:
Felhívja a figyelmet az egyéb kiegészített napirendi pontok megtárgyalására.

Polgármester jutalmazása
Előadó: Vörös Györgyné Pénzügyi Bizottság elnöke
Vörös Györgyné:
Ismerteti, hogy tavasszal volt lehetősége a testületnek a polgármester jutalmazására, azonban
még nem merítették ki a keretet, ezért a Pénzügyi Bizottság Frick József polgármester
munkájának elismerésére 3 havi bruttó bérének megfelelő jutalom megállapítását javasolja a
Képviselő-testület felé. Felsorolja az alábbiak szerint a nagyobb beruházásokat, melyek mind
Frick József polgármester nevéhez fűződnek a 16 év alatt:
- Teleház építésének befejezése, berendezése
- Közösségek háza teljes felújítása, berendezése, kiállító terem kialakítása
- Falumúzeum felújítása, Mesterségek udvara faházai,
- Újtemető vízelvezetés, térkövezés, ravatalozó felújítás, urnafal
- Szennyvízcsatornázás, szennyvíztelep bővítése, felújítása
- Támfal építése (Kis sori pincesor, Főkáptalani pincesor, Teleház mögötti terület)
- A régi Óvoda felújítása, Konyha, ebédlő felújítása
- Galambos kút, központi tér kialakítása
- Könyvtár felújítása, számítástechnikai tanterem kialakítása
- Az iskola külső, belső teljes felújítása, technikaterem kialakítása, eszközbeszerzés
- Új óvoda kialakítása
- Térburkolatok
- Polgármesteri Hivatal külső-belső felújítása, technikai eszközök bővítése
- Idősek Otthona építése, felújítása
- Kápolnaépítés
- Temetőkerítés, feljárók, burkolatok, temető keresztek felújítása
- Sportöltöző felújítása, játszótér felújítása
- Iskola előtti tér és főutca kialakítása
- Zarándokterasz építése
- 2 db busz vásárlása, traktor és fűnyíró vásárlások
- Kilátó építése
- Ivóvíz-rekontsrukció
- Buszváró kialakítás
- Napkollektorok telepítése
Tájékoztatást ad arról, hogy ezeken felül az iskolai uszoda felújítása lett volna még egy
nagyon nagy cél, de erre sajnos már nem került sor. Véleménye szerint az elmúlt 16 év alatt
nagyon szépen fejlődött a település.
A Képviselő-testület egyhangúan - 6 igen szavazattal - az alábbi határozatokat hozza:
66/2014. (VIII.27.) 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 ifj. Frick József polgármester jutalmazása napirend
megszavazása idejére Frick József polgármestert - személyes érintettsége miatt - a
szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

67/2014. (VIII.27.) 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 bruttó 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. szeptember 15.
Felelős: jegyző
Frick József:
Köszöni a bizalmat.
Alpolgármesterek jutalmazása
Előadó: Vörös Györgyné Pénzügyi Bizottság elnöke
Vörös Györgyné:
Ismerteti, az alpolgármesterek részére nettó 150.000,- Ft jutalom megállapítását javasolja,
melyet a Pénzügyi Bizottság is elfogadott.
A Képviselő-testület egyhangúan - 6 igen szavazattal - az alábbi határozatokat hozza:
68/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Bergmann Jánosné alpolgármester személyes érintettsége
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében
foglalt jogkörében eljárva Bergmann Józsefné alpolgármester jutalmazása
napirend megszavazása idejére Bergmann Jánosné alpolgármestert - személyes
érintettsége miatt - a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
69/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Alpolgármester munkájának jutalmazása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Bergmann Jánosné alpolgármester részére, munkája
elismeréséül jutalmat állapít meg bruttó 229.007,- Ft, azaz kettőszáz-huszonkilencezerhét forint összegben.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, kifizetésre: 2014. szeptember 15.
Felelős: jegyző

70/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Alpolgármester munkájának jutalmazása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Liska Antal alpolgármester részére, munkája
elismeréséül jutalmat állapít meg bruttó 229.007,- Ft, azaz kettőszáz-huszonkilencezerhét forint összegben.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, kifizetésre: 2014. szeptember 15.
Felelős: jegyző
Liska Antal:
Tájékoztatja a testületet, hogy nagyon mellbe vágta ez a dolog, úgy érzi és mindig is úgy
érezte, hogy megválasztásából adódóan kell tenni a feladatait, ez a dolga. 24 évet ült ennél az
asztalnál, nagyon köszöni a testület hozzáállását, elmondása szerint ezt az összeget fel fogja
ajánlani a településért.
Bergmann Jánosné:
Nagyon köszöni a támogatást és a pozitív hozzáállását a testületnek. Ismerteti, hogy
alpolgármesteri tiszteletdíjához hasonlóan ő is a jutalma nagy részét fel fogja ajánlani.
Frick József:
Ismerteti, hogy ugyan a napirendből kimaradt, de a napelemes közbeszerzés ügyében döntést
kell hoznia a testületnek az ajánlatok elbírálásáról illetve a közbeszerzési terv módosításáról.
Napelemes rendszer kiépítésére irányuló KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt építési
beruházásra beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Frick József
Frick József:
Tájékoztatja a testületet, hogy a napelemes közbeszerzés kapcsán a Bíráló Bizottság szakértői
véleménye elkészült, mely szerint 3 érvényes ajánlat került benyújtásra. Ismerteti, hogy az
ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást a budapesti székhelyű Renergy
Bt. adta. Kéri a testületet, hogy az elmondottak figyelembe vételével hozza meg a szükséges
döntést az ajánlatok elbírálása tárgyban.
71/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Napelemes rendszer kiépítésére irányuló KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt építési
beruházásra beérkezett ajánlatok elbírálása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Bíráló Bizottság
szakértői véleményét is figyelembe véve - megállapítja, hogy napelemes rendszer
kiépítésére irányuló KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú projekt hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárása keretében az ajánlattételi felhívásban meghatározott idő
lejártáig 3 db érvényes ajánlat került benyújtásra.
2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást a Renergy Bt. - székhely: 1095 Budapest, Gát u. 21. - adta.

3.) A Képviselő-testület, mint ajánlatkérő a Császártöltési Idősek Otthona, a Teleház,
valamint a KT Általános Iskola tetőfelületén megvalósítandó napelemes rendszer
tervezésére és kiépítésére beérkezett ajánlatok közül a közbeszerzési eljárás
nyertesének a Renergy Bt. - székhely: 1095 Budapest, Gát u. 21.- ajánlattevőt hirdeti
ki.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás nyertesével
kötendő szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására 2014. augusztus 30.
Felelős: polgármester
2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a közbeszerzés megvalósításával a testületnek szükséges
módosítania a 2014. éves közbeszerzési tervét a Kbt. alapján. Ismerteti, hogy a Kbt. 33.§ (3)
bekezdése értelmében a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
72/2014. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014.
évre vonatkozó módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
2) A Képviselő-testület a nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy
az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve a www.csaszartoltes.hu honlapra
felkerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal; honlapon történő megjelentetésre: 2014.10.30.
polgármester

A módosított közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Frick József polgármester a nyílt ülés napirendjeit 19,15 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

