Ügyiratszám: 30-7/2015.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült : Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. április 29-én 16.00 órai
kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh
József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán, Hegyi Zoltán, Andocsné Lei
Mónika képviselők
(7)
Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető
Berger Andrásné családgondozó
Flaisz Emőke Idősek Otthona vezetője
Petz Erzsébet a Császártöltés Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet. Javasolja, hogy az Erd-Gasztro Kft. kérelme
napirendet további egyeztetések lefolytatása érdekében a képviselő-testület a soron következő
ülésén tárgyalja. Andocsné Lei Mónika, Oláh József és Hegyi Zoltán jelzik, hogy az Egyebek
napirendi pont keretében kívánnak pár szót szólni.
A Képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.
(V.4.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2014. évi
zárszámadásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
3.) Császártöltés Község Önkormányzatának 2015-2019. évre vonatkozó gazdasági
programja
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
4.) Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester

5.) Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Berger Andrásné családgondozó
6.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának értékelése
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
7.) Egyebek:
- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2014. évi felhasználása
- Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának módosítása
- Császártöltési Idősek Otthona házirendjének módosítása
- Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
- Pályázat benyújtása muzeális intézmények szakmai támogatására
- Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Császártöltési
Csoportjának kérelme
- Őrangyal Európai Alapítvány kérelme
- Lakáscélú támogatás iránti kérelem (ifj. Frick József)
Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /
Takácsné Stalter Judit:
Bevezetésként egy történetet mesél, mely röviden az alábbiak szól: Van egy ember, akinek
van egy boltja, az emberek szeretnek odajárni, mert a bolt előtt van egy gyümölcsfa, ahol
beszélgetnek a vevők és jól érzik magukat. A boltos azonban nem szereti, hogy az arra járó
emberek ott jól érzik magukat, véleménye szerint ne egyen senki abból, ami az utcán van.
Ezek után kivágja a fát, de kopár lesz az utca, nincs már szép árnyas fa, csak a csonk marad
ott. Egy idő után elmaradnak az emberek a boltból is, mert nincs árnyék és nem tudnak
beszélgetni. Ezután kis idő múlva bezár a bolt.
Tanulságosnak tartja a történetet, miszerint fontos, hogy szép legyen a kerítés mögött az
életterünk, de kiemelendő, hogy a kerítésen kívül is rend legyen. Ha van 10 termő
gyümölcsfám, akkor ki bánja, hogy a kintiből is eszik valaki, legyen a közösségnek is valami.
Ez az üzenete a történetnek. Elmondja, hogy ő arra kapja a megbízást a falutól, hogy a
kerítésen kívül rakjon rendet, hogy szép legyen a falu. Vigyázni kell, hogy tiszta rendezett
legyen a környezetünk. Nehezebb feladat, hogy a gondolatokban és a lelkekben is rendet kell
rakni, érezzék az emberek, hogy közösségben kell gondolkodni, erre nyitottak a töltésiek
szívesen gondolkodnak közösségben. Elmondja, hogy ez nagy erőt ad neki és a képviselőknek
is.
I.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a beszámoló írásban kiosztásra került az ülést megelőzően
az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület a legutóbbi rendes ülését 2015. február 11. napján tartotta, valamint
három rendkívüli ülés megtartására is sor került 2015. február 27-én, március 24-én és április
28-án.

A Képviselő-testület a 2015. február 11-ei nyilvános képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 3/2015. (II.11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta,
- a 4/2015. (II.11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a középtávú tervet
jóváhagyta,
- az 5/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az Önkormányzat
2015. évi közbeszerzési tervét fogadta el,
- a 6/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület jóváhagyta a 2015.
évi munkatervet,
- a 7/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület jóváhagyta a
polgármester szabadás ütemezését,
- a 8/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület döntött egy
köztisztviselői álláshely megszüntetéséről, 2015. március 1-től 1 fő létszámleépítését
rendelte el, - a létszámleépítés munkaügyi iratai elkészültek, az érintett köztisztviselő
felmentési ideje 2015.04.30. napján lejár, ekkor kerül sor a végkielégítés kifizetésére
- a 9/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Hajós Környéki
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsába Takácsné Stalter Judit
polgármester delegálásáról határozott,
- a 10/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összeg 2015. évi felhasználásáról döntött,
- a 11/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a KEOP-1.3.0/0911-2011-0015 számú projekt megvalósításához szükséges többlet-önerő biztosításához
hozzájárult, és felhatalmazta a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, - a
szerződés megkötésre került, a többlet önerő kifizetésére még nem került sor,
- a 12/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület meghatározta a
2015/2016-os tanév óvodai beiratkozásának rendjét,
- a 13/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület visszavonta a
Császártöltés község Önkormányzata szakfeladat rendjét elfogadó 91/2013. (XI.27.)
számú Képviselő-testületi határozatot,
- a 14/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület elfogadta a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány
alapító okiratát – a módosított okirat a szükséges dokumentumokkal átvezetés céljából a
Kecskeméti Törvényszéknek megküldésre került,
- a 15/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Német
Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatásáról döntött, felhatalmazta a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére, illetve aláírására, - a támogatási összeg átutalása
megtörtént a jelzett határidőben,
- a 16/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme napirend megszavazása idejére Oláh József
képviselőt - személyes érintettsége miatt – a szavazásból kizárta,
- a 17/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról döntött, valamint felhatalmazta a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, - - a támogatási összeg átutalása
megtörtént a jelzett határidőben,
- a 18/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az Egységes Falusi
Sportkörbe pártoló tagként történő belépésről határozott,
- a 19/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Pincesorokért Egyesületbe történő belépésről döntött,
- a 20/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az óvoda, valamint
az iskola vonatkozásában a zeneoktatás ismételt bevezetéséről, valamint a zeneoktatás
költségeinek támogatásáról határozott,
- a 21/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az önkormányzati
tulajdont képező Császártöltés, Kossuth L. u. 3. szám alatti ingatlant helytörténeti
gyűjtemény tárházaként történő hasznosítását határozta el, „KÉPES HÁZ” elnevezéssel,

-

a 22/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a szomszédos,
német nemzetiségű településekkel történő kulturális összefogást kezdeményezte,
a 23/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Miskolczi Ferenc
kérelmére, az önkormányzati tulajdont képező 0233/1. hrsz-ú út egy szakaszának
áthelyezéséről döntött meghatározott feltételekkel.

A Képviselő-testület a 2015. február 11-ei zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta:
- a 24/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Vén János
ingatlancsere kérelmét nem támogatta,
- a 25/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Kiskőrös és
Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megállapodását módosította,
- a 26/2015. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Kacska Csaba és
Rimai Anett lakáscélú támogatását elutasította.
A Képviselő-testület a 2015. február 27-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 27/2015. (II. 27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a napelemes
rendszer kiépítésére irányuló KEOP-4.10.0/N-2014-0252 azonosítási számú
pályázattal kapcsolatosan a „Napelemes rendszerek kiépítése Császártöltés község
önkormányzati épületein” megnevezésű projekt megvalósítását határozta el, valamint
döntött az önkormányzati saját erő saját forrásból biztosításáról,
- a 28/2015. (II. 27.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Vén László
János kérelmére az önkormányzati tulajdonban lévő 2895 hrsz-ú szántó művelési ágú
ingatlan haszonbérbe adásáról határozott.
A Képviselő-testület a 2015. március 24-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 29/2015. (III. 24.) számú Képviselő-testületi határozatban döntött a támogatás
megelőlegező hitel felvételéről, a hitel felvétele megtörtént,
- a 30/2015. (III. 24.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Német Nemzetiségi Önkormányzat bejelentése és kezdeményezése alapján támogatta
a helyi általános iskola Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat
fenntartásába történő átadását a 2015/2016-os tanévtől kezdődően, valamint megbízta
Appel László köznevelési szakértőt szakmai segítségnyújtásra,
- a 31/2015. (III. 24.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Német Nemzetiségi Önkormányzat bejelentése és kezdeményezése alapján támogatta
a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda
Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzat fenntartásába történő átadását a 2015/2016-os tanévtől kezdődően,
valamint megbízta Appel László köznevelési szakértőt szakmai segítségnyújtásra.
A Képviselő-testület a 2015. április 28-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 32/2015. (III. 24.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás fejlesztése érdekében egy 8 személyes
mikrobusz beszerzését határozta el pályázati úton.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan – 7 igen szavazattal - elfogadja.
33/2015. (IV.29.) 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.
Rendeletalkotás
Előadó: Takácsné Stalter Judit
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Gatter István Költségvetési Irodavezetőt a napirend ismertetésére.
Gatter István:
Részletesen ismerteti az előterjesztés „Önkormányzati feladatellátás általános értékelése”,
„Bevételi források és azok teljesítése”, valamint a „kiadások alakulása” című alpontokat.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztésben leírtakat. Tájékoztatást ad
arról, hogy az előterjesztés szerint a bevételek aránya 100 %-ban teljesült, a kiadások 92 %-ra
terjesültek, hitelek visszafizetésre kerültek, és még pénzeszközzel is rendelkezik az
önkormányzat. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság ezeknek megfelelően a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Dr. Rígler Kálmán:
Tájékoztatást ad arról, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
javaslatát is - egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (V.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
Császártöltés Község Önkormányzatának 2015-1019. évre vonatkozó gazdasági
programja
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Részletesen ismerteti a Császártöltés Község Önkormányzatának 2015-2019 évekre
vonatkozó gazdasági programját.

A munkanélküliség fejezethez hozzáfűzi, hogy a 2015. évi februári adatok szerint
községünkben 86 fő munkanélküli volt. Az Önkormányzat közmunka program keretében 24
főt foglalkoztat, ebből 12 fő kb. 5000 négyzetméter kertet művel. Ismerteti, hogy most arra
törekednek, hogy ne legyenek műveletlen kertek az önkormányzat tulajdonában. Fontosnak
tartja még, hogy ezeknek az embereknek az önbecsülésüket erősítsék, bizalmat szavaztak
nekik, próbálják nevelni őket.
Liget megújításával kapcsolatosan elmondja, hogy Hóman János a tervet elkészítette, a falu
lakossága növényeket ajánlott fel, több mint száz fő ültette el a növényeket április 11-én,
melyet az összefogás legszebb példájának tart. Ismerteti, hogy a közmunkások elkezdték a
sétányok kialakítását, melynek során több mint 40 fát ki kellett szedni. Ismerteti, hogy 400
méter sétány még nincs kész, a malomárok kibontása megkezdődött. Meglátása szerint fájó
pont ez az ott lakóknak, hiszen néhány embernek be van kötve a szennyvize ebbe az árokba,
viszont a nagy esőzések miatt megáll a víz a malom előtt, ezért ezt a területet rendbe kell
tenni. Ismerteti, hogy az árkok is kialakításra kerülnek, készülnek a padok is, le lehet ülni és
pihenni. Jó érzés lesz ott lenni és a vendégeknek is meg lehet mutatni. Vázolja, hogy
túraútvonalat szeretnének létrehozni, amely izgalmas rész lehet az ideérkezőknek, de a
település lakóinak is fontos, hogy jól érezzék magukat. Köszöni a támogatást, a türelmet a
Gőzmalom utcaiaknak. Hangsúlyozza, hogy nem ellenük irányult a dolog, hanem a közösségi
hely miatt.
Ismerteti, hogy üvegházak vásárlására is sor került, a jövő évi palántákat már ebben nevelik.
Tájékoztat arról, hogy a közmunkások szépen rendbe tették a földeket, de aggályai vannak
azzal kapcsolatban, ha nem esik az eső, lehet, hogy nem lesz a munkájuknak eredménye.
Véleménye szerint a palántaneveléssel sok pénzt meg lehet spórolni.
Településfejlesztési céloknál kiemelte az óvoda áthelyezése felújítást követően az egykori
óvoda épületébe, közlekedésbiztonsági célú belterületi kerékpárút építése, az 54-es főút
forgalmát elkerülve, az orvosi rendelő felújítása, Általános Iskola tanuszoda és tornaterem
helyreállítása, beüzemelése, valamint a Civil Ház kialakítása meglévő önkormányzati épület
felújításával (régi Öregek Napközi Otthona). Ismerteti, hogy az energetikai pályázat most van
folyamatban. Továbbá fontosnak tartja a közvilágítás kialakítását az öreg temető, a Teleház
melletti tűzoltóút, templom-iskola közötti szakaszon.
A belterületi közút javításánál kiemeli, hogy 18 km hosszú járdaszakasz rendbe tétele van a
tervben, ez egy 5 éves program, a kialakításához szükséges géprendszer már beszerzésre
került.
Járda kialakításához hozzáfűzi, hogy a malomtól a tűzoltószertár végéig az útszakaszt,
valamint a templom melletti járdaszakaszt rendbe kell hozni.
Fontosnak tartja a csapadékvíz-elvezető rendszer építését, felújítását, főleg a temető előtt, a
Tavasz és a Keceli utcában.
Kiemeli még ennél a fejezetnél, hogy a pincesorokat a világörökség részévé tenni nehéz
dolog, de nem reménytelen kezdeményezés.
A pályázatok elszámolásánál kiemeli Gatter István segítségét. Ismerteti, hogy ezek
elszámolása már megtörtént, illetve folyamatban vannak.
A könyvtár felújításánál kiemeli, hogy a felújítási munkák május második felében kezdődnek
el, Barabás Róbert irányításával.
Önkormányzati vagyonkezelés fejezet ismertetésénél hozzáfűzi, hogy az önkormányzat
vagyonára vonatkozó adatokról, illetve, hogy milyen vagyonnal gazdálkodhatunk a
Hírmondóban tájékoztatja a lakosságot.
Bűnmegelőzés, közbiztonság fejezetnél ismerteti, hogy kb. 2 héttel ezelőtt megalakult a
Polgárőrség, az ő közreműködésükkel megkezdődött a biztonságos átkelés az iskola előtti
gyalogátkelőhelynél.
Kulturális intézményrendszer alponthoz annyit fűz hozzá, hogy az új művelődésszervező
irodája a Teleházban van, itt a WI-FI rendszer kiépítése megtörtént.
Ismerteti, hogy a májusfaállításnál az újjászerveződött fúvószenekar, valamint az újonnan
alakult Fuchs József és zenekara is bemutatkozik.
Kommunikáció fejezetnél megemlíti, hogy az önkormányzat fontosnak tartja a lakossággal
történő folyamatos kétoldalú kommunikáció fenntartását, a kommunikáció eszközei

Hírmondó című újság, az új honlap, plakát, faliújság, kábeltelevízió, testületi ülés, környező
településekkel közös marketing. Itt említi meg, hogy a 4 sváb településre az
együttgondolkodás jellemző, megpróbálnak egymás rendezvényein részt venni. Elmondja,
hogy a Kiskőrösön megrendezett Argár-expon Császártöltés is képviselte magát, melyről a
Régió Naplóban is olvashatunk.
Testvértelepülési kapcsolatoknál hozzáfűzi, hogy az elmúlt hétvégén voltak egy rövid
látogatáson Deggenhausertalban a régi kapcsolat felélesztése céljából. Szeretné, ha ez a
kapcsolat, mely 16 évig nem működött újra a régi lenne. Ennek keretében szeretnék a
cserediákprogramot is bevezetni. Elmondja, hogy augusztusban, a falunapra érkezik
Németországból a hivatalos delegáció, akiket méltóképpen szeretne fogadni, nem úgy, ahogy
ez a múlt években történt.
Civil kapcsolatoknál megemlíti, hogy jó velük a kapcsolat, próbáljuk őket támogatni a
lehetőségekhez mérten.
Együttműködés helyi történelmi egyházakkal pontnál hozzáfűzi, hogy a Katolikus
Egyházzal is nagyon jó a kapcsolat. Tájékoztatást ad arról, hogy a bérmálkozókat elvitte az
Önkormányzat kisbusza Kiskunhalasra vizsgázni, 9 év után újra volt bérmálkozás a faluban,
melyen Bábel Balázs is részt vett, a Plébánia ablakába pedig a hivatal muskátlit ajánlott fel.
Ismertette, hogy a Református Egyháznak lehetőséget adtak konferencia tartására, felvidéki
ünnepségen is részt vettek, a jövőben egy nagyobb rendezvényt szeretnének tartani a
Közösségek Házában.
Kiemelte az adósságmentes, biztonságos falu kialakítását, melyet csak együttesen tudnak
megteremteni. Itt hozta fel példának a szamár történetét, ahol is valakinek biztos nem fog
tetszeni minden, de a fő célkitűzéstudásunk, anyagi lehetőségeink szerint legjobban eljárni.
Dr. Rígler Kálmán:
Véleménye szerint jó a lendület, jó az irány és reméli, hogy ez a falun is meg fog látszódni.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy nagyon fontos az a támogatás, amit kap, igaz, hogy gyakran vitáznak a
testület tagjai, abból gyúrják össze a megoldást, de a végeredmény a lényeg. Örül, hogy jó a
képviselő-testület együttműködése, hiszen így lehet egy élhető települést létrehozni.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság áttekintette a gazdasági programot, ez egy
helyzetelemzés, céloknak a gyűjteménye, amit szeretnének megvalósítani. Fontosnak tartja a
lakosság számának alakulását, a cél, hogy ne legyen ez kevesebb. Élhető falu létrehozása a
cél, aminek van megtartó ereje, ahol szeretnek az emberek élni. Elmondja, hogy a Pénzügyi
Bizottság javasolja az önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjának
elfogadását.
Hegyi Zoltán:
Elmondja, hogy az Egyebek naprend kapcsán kívánt volna felszólalni, de most teszi, mert
mondanivalója ide kapcsolódik. A gazdasági program turisztikai részéhez kapcsolódóan
hozzáfűzi, hogy Császártöltés csatlakozott a Pincefalvak Szövetséghez, melynek keretében
május 1-én fog elindulni a kalandozások program a pincefalvakban. Ismerteti, hogy van róla
anyag, ez egy játék, kéri, hogy minél többen regisztráljanak a honlapon és a facebook oldalán,
minden pincének külön kódja van.
Kérdése, hogy a hulladékgazdálkodásnál kisebb kukákat lehetne-e használni a lakosságnak?
Hábermayer Viktória:
Válaszában elmondja, hogy korlátozott darabszámban határozta meg a közszolgáltató az
alkalmazható kisebb, 70/80 literes gyűjtőedények használatát a településen. Ismerteti, hogy e
korlátozott darabszám következtében a Képviselő-testület helyi rendeletében a 80 életévüket
betöltött egyedül élő személyek esetében adott lehetőséget a kisebb, 70/80 literes
gyűjtőedények használatára.

Hegyi Zoltán:
Felveti, hogy a templom és a régi óvoda közötti útra is érdemes lenne egy zebrát elhelyezni.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
34/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltés Község Önkormányzata 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programja
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Császártöltés Község
Önkormányzata 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programját jelen határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV.
Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Hábermayer Viktória jegyzőt a napirend ismertetésére.
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy 2014. évben a belső ellenőrzési feladatokat a dabasi székhelyű
Vincent Auditor Kft. látta el. Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a belső ellenőrzési tervében
meghatározott valamennyi ellenőrzést megvalósította. Elmondja, hogy 2014. évben a belső
ellenőrzés tárgya a tervben meghatározottaknak megfelelően a gyermekétkeztetés során
nyújtott normatív kedvezmények megalapozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése,
valamint a karbantartó részleg létszámszükségletének ellenőrzése volt. Ismerteti, hogy az
ellenőrzések során megállapítások, javaslatok születtek és ezek kapcsán intézkedési tervek
készültek. Tájékoztatást ad arról, hogy az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés kötelező
tartalmi előírásait a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet határozza meg, melynek alapján
készítette el a Vincent Auditor Kft. az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló jelentést.
Kéri a testületet, hogy az előterjesztés részét képező határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja elfogadni
az összefoglaló jelentést.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

35/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
A 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
javaslatát is figyelembe véve – a 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést
megtárgyalta, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V.
Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Berger Andrásné családgondozó
(Írásbeli előterjesztés)
Berger Andrásné:
Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Részletesen ismerteti a beszámoló tartalmát: a
szolgáltatás területeit, a 2014. 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 2015-ös 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
2014. évi esetek száma 643 db, folyamatos gondozásban 28 gyermek volt 15 családból,
melyből 14 gyermek volt újként jelentkező. Ismerteti, hogy alapellátásban 21 gyermek
részesült 13 családból; védelembe vétel 4 gyermek estében történt 3 családban; átmeneti
nevelt 3 gyermek volt 2 családból; tanácsadás keretében történt ellátás 33 gyermek esetében
történt 27 családból. Tájékoztatást ad arról, hogy a 2014-es évben 2014. december 31-ig a
szolgálat rendszeréből kikerült 12 gyermek 4 családból; a családlátogatások száma 2014-ben
235 db, 2014-ben 20 db írásos jelzés érkezett a szolgálathoz. Beszámolóját kiegészíti a
családsegítő szolgálatnál 2014-ben keletkezett számszerű adatokkal. Tájékoztatást ad arról,
hogy a családsegítő szolgálat esetében az éves forgalom 282, a kliensek száma 138 fő, ebből
új kliens fő, együttműködésre kötelezett: 2 fő, együttműködési megállapodás alapján összesen
32 fő részesült gondozásban. Megköszöni a kollégák támogatását, segítségét, mellyel
hozzájárulnak a munkavégzéséhez. Kéri a testületet, hogy a beszámolót elfogadni
szíveskedjen.
Dr. Rígler Kálmán:
Háziorvosként kijelenti, hogy jó a kapcsolat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
hivatalból is jól együtt tudnak működni.
A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

36/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi
tevékenységéről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajós Környéki Társult
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VI.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. 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, a jövőre vonatkozó javaslatokat, célokat, valamint az önkormányzat és a civil
szervezetek közötti együttműködés formáit.
A Képviselő-testület - 7 igen szavazattal -, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
37/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának értékelése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta,
és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Takácsné Stalter Judit polgármester 17.45 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület
18.00 órakor folytatta munkáját.

VII.
Egyebek
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2014. évi felhasználása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testület a 9/2014. (II.19.) számú határozatában
meghatározta a Környezetvédelmi Alapba 2014. évben befolyó összegek felhasználási tervét.
Ismerteti, hogy az Alap 2013.12.31. napi pénzmaradványa 296.565,- Ft, 2014. évi bevétele
560.670,- Ft, 2014. évi kiadása 0 Ft. Elmondja, hogy mivel 2014. évben kiadásokra nem
került sor, ezért 2014. december 31. napján a Környezetvédelmi Alap egyenlege 857.235,- Ft
volt.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, miszerint 2014. évben nem került sor kiadásra
az alapból, ezért elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
38/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2014. évi felhasználása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek a 9/2014. (II.19.) számú Képviselőtestületi határozatban megjelölt célokra nem kerültek felhasználásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5/A.§ (2) bekezdés a) pontja
értemében a szociális intézmények vonatkozásában a szakmai program mellékletét képezi az
ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megkötendő megállapodás
tervezete. Ismerteti, hogy Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
legutóbb a 32/2013. (IV.30.) számú határozatában hagyta jóvá a Császártöltési Idősek
Otthona 2013. július 1. napjától hatályos módosított és egységes szerkezetbe foglalt szakmai
programját annak mellékleteivel együtt. Elmondása szerint az időközbeni jogszabály

módosítások szükségessé tették az intézmény alapdokumentumainak, így a szakmai program
részét képező megállapodás-tervezet felülvizsgálatát is. Tájékoztatást ad arról, hogy a
szociális törvény módosulásával kibővült az intézményi jogviszony megszüntetésének
esetköre azzal, ha az ellátott térítési-díj fizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz
eleget, hogy azt jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék. Ismerteti, hogy a
szociális törvény módosítása egységesebb jogorvoslati rendet határoz meg. Elmondása
alapján főszabályként az intézményfenntartó döntése ellen a fenntartóhoz lehet fordulni, a
fenntartó döntését pedig a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól lehet
kérni.
A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
39/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek
Otthona szakmai programjának mellékleteit képező, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C.§ (1) bekezdése szerinti
megállapodások tervezetét jelen határozat mellékleteit képező tartalommal és
formában jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltési Idősek Otthona házirendjének módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatja a testületet, hogy Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
legutóbb a 33/2014.(IV.30.) számú határozatában hagyta jóvá a Császártöltési Idősek Otthona
2013. július 1. napjától hatályos módosított, egységes szerkezetbe foglalt házirendjét. Előadja,
hogy az időközbeni jogszabály módosítások szükségessé tették az intézmény házirendjének a
felülvizsgálatát is. Ismerteti, hogy a szociális törvény előző napirendi pontban ismertetett
módosításai kerültek az intézmény házirendjében átvezetésre. A jogszabály-módosítások
mellett kiemeli, hogy változás történt az intézmény háziorvosa személyében. Elmondása
szerint 2015. április 1. napjától a Császártöltési Idősek Otthona vonatkozásában az általános
orvosi ellátást az Internist Egészségügyi Bt. keretein belül dr. Rigler Kálmán háziorvos
nyújtja.
Takácsné Stalter Judit:
Fontosnak tartja megjegyezni, hogy az otthonban orvos váltás történt. Elmondja, hogy
Karácsony előtt bent volt az otthonban és a lakók kérdezték, hogy lehet-e választani másik
orvost. Ezt követően az igények felmérése megtörtént, hiszen szabad orvosválasztás van.
Ismerteti, hogy ezek után mindkét házi orvost behívatta az irodájába, ahol bejelentette
szándékát. Hangsúlyozza, hogy senki önérzetét nem akarta megsérteni, nyitottan próbálta

kezelni a dolgot, de Terentyák doktor ezt sértésnek vette és nem tudta meggyőzni arról, hogy
így fogadja el a döntést. Véleménye szerint az alap egy demokráciában, hogy mindenki maga
döntse el, hogy melyik orvost válassza, de nem jutottak egyezségre, dr. Terentyák András
háziorvos lemondott, nem vállalta a továbbiakban a feladatot.
Dr. Rígler Kálmán:
Az előbbiekhez hozzáfűzi, hogy nyitva volt a lehetőség, hogy ketten csinálják, szabadság
miatt a másik helyettesítése is meg lett volna így oldva. Elmondása szerint személy szerint
neki jobb lett volna, ha ketten csinálják, de ezek után ő lett az intézményben orvos. Sajnálja,
hogy így történt, de jó a viszony kettőjük között és reméli, hogy továbbra is így fog maradni.
Takács Stalter Judit:
Elmondja, hogy 16 évvel ezelőtt ez nem volt kérdés, ez nem tetszett neki, de most adtak egy
lehetőséget az ott lakóknak a szabad orvosválasztás ügyében.
Dr. Rígler Kálmán:
Vélemény szerint a 16 évvel ezelőtti dolog politikai arculütés volt, akkor 23 db betegkikérő
fogadta az asztalon. Elmondása szerint nehéz volt neki feldolgozni a történteket, ezek után ő
már nem akart bemenni az otthonba. Megjegyzi, hogy régen több minden intéződött így el.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy erről kell beszélni, hogy tudjon róla mindenki. Nem szeretné, ha erről szólna
a dolog, hanem arról, hogy szolgálja a falut és az emberek szabad döntéseiket érvényesítsék.
Középúton próbál járni, a falut szeretné élhetővé tenni, véleménye szerint a település a
környező településekhez viszonyítva le van maradva. Megemlíti, hogy a kerítésen kívül még
nincs rend, utol kell érni a többi falut, ezekről az ügyekről beszélni kell és rendezni kell őket.
Stadlerné Csányi Éva:
Kérdezi, hogy az ott lakók nem ragaszkodtak Terentyák doktorhoz?
Flaisz Emőke:
Intézményvezetőként ismerteti, hogy az ellátottak a felmérésben féltek nyilatkozni a témában,
de olyan nem volt, aki tiltakozott.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a 15 döntésképtelen személyt el akarták felezni, a többit akarták
megkérdezni.
Flaisz Emőke:
Véleménye szerint az a jó, ha 1 háziorvos van az intézményben.
Takácsné Stalter Judit:
Nem ért ezzel egyet, a szabad orvosválasztást támogatja.
A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

40/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltési Idősek Otthona házirendjének módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek
Otthona házirendjét az alábbiak szerint módosítja:
a) A házirend I. fejezetének „Egészségügyi ellátás” című bekezdésének 2.
mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül: „Általános orvosi ellátást, a
vállalkozói szerződésben foglaltak szerint az INTERNIST Egészségügyi Bt.
keretében dr. Rigler Kálmán háziorvos nyújtja.”
b) A házirend I. fejezetének „Egészségügyi ellátás” című bekezdésében
szereplőrendelési idő az alábbiak szerint módosul: “Csütörtök 13.00-17.00
óráig.”
c) A házirend VI. fejezetének az intézményi jogviszony megszűnésének
szabályaira vonatkozó (2) bekezdés kiegészül az alábbi d) ponttal: “d) térítési
díj-fizetési kötelezettségének, annak ellenére nem tesz eleget, hogy azt
jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék.”
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Kecskeméti Törvényszék ismételt hiánypótlást küldött az önkormányzat
részére a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány vonatkozásában, mely hiánypótlási
felhívás az alapító okirat módosítását is eredményezi. Tájékoztatást ad arról, hogy az írásban
kiadott módosított, egységes szerkezetű alapító okiratot dr. Koch György készítette el, az
okiratban a vastagon szedett szövegrészek jelzik a módosítást.
A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
41/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület megbízza dr. Koch György - 6500 Baja, Munkácsy u. 3. - ügyvédet,
hogy a Kecskeméti Törvényszék Pk.61.009/2001/41. számú végzésben foglaltaknak
megfelelően a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány alapító okirat módosításával
valamint a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pályázat benyújtása muzeális intézmények szakmai támogatására
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy az önkormányzatoknak lehetősége nyílt a Kubinyi Ágoston program
keretében muzeális intézmények szakmai támogatására pályázatot benyújtani. Elmondása
szerint a támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás, az igényelhető összeg a
Sváb Tájház viszonylatában legfeljebb 4.000.000,- Ft. Javasolja, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint a testület 930.926,- Ft támogatási összeg erejéig nyújtson be pályázatot az
előterjesztésben meghatározott infrastrukturális fejlesztés céljából.
A Képviselő-testület – 7 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
42/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtás muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program)
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete muzeális intézmények
szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) vonatkozó igény benyújtásáról
határozott közérdekű muzeális intézmények, valamint közérdekű muzeális
kiállítóhelyek szakmai támogatása címén 930.926,- Ft támogatási összeg erejéig a
Tájház infrastrukturális fejlesztése céljából az emberi erőforrások miniszterének a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 7.c) pontjában foglaltak szerinti pályázati kiírása keretében
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Császártöltési csoportjának
kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a költségvetési rendeletben a támogatásokra biztosított keret nagyon szűkös,
ezért 20.000 Ft-ban javasolja megállapítani a támogatás összegét.
Stadlerné Csányi Éva:
Véleménye szerint támogatni kell őket. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a
napirendet és 20.000,- Ft támogatás megállapítását javasolja.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

43/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesületének kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Dél
Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Császártöltési Csoportja - 6500 Baja, Szabadság u. 38. részére 20.000,- azaz húszezer Ft összegű támogatást állapít meg.
2.) A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározott időpontig számla
ellenében kell elszámolni.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére
illetve aláírására.
Határidő: támogatás kifizetésére 2015. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Őrangyal Európai Alapítvány kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy abban az esetben, ha az Őrangyal Alapítványt 120.000 Ft-tal támogatná az
önkormányzat, akkor ők tudnának segíteni nekünk, 3 db elektromos ágyat adnának
éjjeliszekrényekkel és matracokkal együtt, melyek mozgathatók, támlájuk állítható. Tervei
szerint 1 db ágy az otthonba kerülne, 2 db tartalék lenne. Meggyőződése, hogy ezek az ágyak
az életminőség javításában nagy szerepet játszanak. Elmondása szerint ennek a bérlési díja
máshol 80.000 Ft havonta és 200.000-300.000 Ft lenne az új. Álláspontja szerint nagy
segítség lenne az ápolásra szorulóknak.
Andocsné Lei Mónika:
Megkérdezi, hogy ennek a bérlése térítésmentes lenne?
Takácsné Stalter Judit:
Véleménye szerint kauciót lehetne rá kérni, mert drága az ágy, de erről később döntenének.
Stadlerné Csányi Éva:
Előadja, hogy a Pénzügyi Bizottság véleménye szerint szükség lehet az ágyakra, a Pénzügyi
Bizottság javasolja a 120.000,- Ft támogatás kifizetését az Őrangyal Európai Alapítványnak.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
44/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Őrangyal Európai Alapítvány kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őrangyal Európai
Alapítvány – 1083 Budapest, Szigony u. 7. - részére 120.000,- azaz százhúszezer Ft
összegű támogatást állapít meg.
2.) A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározott időpontig számla
ellenében kell elszámolni.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére
illetve aláírására.
Határidő: támogatás kifizetésére 2015. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

Andocsné Lei Mónika:
Hozzászólásában elmondja, hogy a régi temetőben, azt a rendeletet, melyben arról határoztak,
hogy milyen stílusban lehet sírkövet felállítani, azt át kellene gondolni, illetve törölni kellene.
Véleménye szerint így is vegyes a temető arculata, nem kellene leszabályozni, hogy milyen
síremléket lehet felállítani. Álláspontja szerint vannak műemlékileg fontos sírok, amit védeni
kell, de mindenki az anyagi lehetőségéhez képest válasszon síremléket. Kijelenti, hogy adjuk
meg a szabadságot a töltésieknek erre vonatkozóan. Javasolja a tábla kiegészítését egyéb
sírjelformákkal, vagy a rendelet erre vonatkozó szabályozásának törlését. Véleménye szerint
újra kéne gondolni ezt a kérdést. A másik felvetése, hogy sok a lopás a régi temetőben, erre
kellene megoldást találni.
Takácsné Stalter Judit:
Jelzi, hogy erről már hallott, és kértek egy árajánlatot kamerára, melyet napokon belül el
fognak helyezni a temető területén.
Andocsné Lei Mónika:
Előző hozzászólásához kapcsolódóan elmondja, hogy az ajánlott sírkőformákat nem lehet már
műemlékké nyilvánítani, ezért álláspontja szerint nincs nagy jelentősége.
Hábermayer Viktória:
Kéri a testületet, hogy a helyi rendeletben foglalt szabályozás megismerését követően
döntsenek. Javasolja, hogy a helyi rendelet megismerését követően gondolják át és beszéljék
meg a síremlékekre vonatkozó felvetést.
Oláh József:
Ismerteti, hogy a 2014. december közmeghallgatás során a körzeti megbízott megemlítette a
polgárőrség létrehozásának fontosságát, és örömmel jelenti, hogy 2015.04.17-én megalakult a
helyi polgárőrség, az önkéntes tűzoltók vállalták ezt a feladatot sok önkéntes jelentkezővel
együtt, polgárőr szekció működik a tűzoltók keretein belül. Az új nevük Császártöltési
Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület lett. Ismerteti, hogy hivatalosan még nem tudnak
működni, mert nincs még vizsgája mindenkinek. Elmondása szerint tanfolyamot fognak
szervezni 30 embernek, viszont ennek költségei is lesznek. Elmondja, hogy a reggeli iskolai
átkeléseknél már látszódik a segítségük, minden reggel egy önkéntes segíti a gyermekek
munkáját az iskola előtti gyalogátkelőhelyen. Véleménye szerin 30-as táblát kellene
elhelyezni a zebra elé, ami lassítaná a forgalmat.
A temetői lopásokkal kapcsolatban észrevételezi, hogy először a rendőrt kellett volna
értesíteni a történtekről, ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megpróbálják elkapni a tettest.
Takácsné Stalter Judit polgármester a nyílt ülés napirendjeit 18.40 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.
Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

