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Császártöltés Község Önkormányzatának  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

 
Készült :  Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. május 28-án 16,00 órai  
                 kezdettel megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh  
                         József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán, Andocsné Lei Mónika  
                         képviselők            

                (6) 
 
Külön meghívott:  Gatter István Költségvetési Irodavezető, Petz Erzsébet CSNNÖ elnök               
             
Hábermayer Viktória jegyző 
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető 

 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet. 
 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattal az iskola vonatkozásában kötendő 

vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

2.) Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat között az óvoda fenntartásának átadása vonatkozásában kötendő 
köznevelési valamint vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

 
 

I. 
 

A Császártöltési Német Nemzetiségei Önkormányzattal az iskola vonatkozásában 
kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 

 
 

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
(Írásbeli előterjesztés) 
 



 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Appel László köznevelési szakértővel egyeztetve 
elkészítésre kerültek az iskola valamint az óvoda vonatkozásában a fenntartóváltással 
kapcsolatos előterjesztések, dokumentumok. Ismerteti, hogy az iskola vonatkozásában a 
testületnek egy vagyonkezelési szerződést kell kötnie a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal 2015. szeptember 1. napi hatállyal.  
 
Takácsné Stalter Judit: 
A napirend tárgyában kiadott írásbeli előterjesztést részletesen ismerteti. 
 
Gatter István: 
Az előterjesztés kapcsán a gyermekétkeztetésre vonatkozó részt kiegészíti azzal, hogy a 
gyermekétkeztetés támogatása két részből tevődik össze, a dolgozók bértámogatásából és a 
gyermekétkeztetés működési támogatásából. Ismerteti, hogy a jelenlegi hatályos jogszabályok 
alapján a működési támogatás (éves szinten 800.000,- Ft) a nem állami intézményfenntartókat 
nem illeti meg. 
 
Hábermayer Viktória: 
Felhívja a figyelmet arra, hogy jelen esetben azért kell használati szerződés helyett 
vagyonkezelési szerződést kötni a nemzetiségi önkormányzattal, mert az iskola fenntartásának 
átvételével a működtetés is a nemzetiségi önkormányzat feladata lesz. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a vagyonkezelési szerződés tervezetében foglaltak szerint az uszoda marad az 
önkormányzat fenntartásában és működtetésében. Ismerteti, hogy a tervezet értelmében a 
vagyonbiztosítás továbbra is Császártöltés Község Önkormányzatának kötelezettsége és 
költsége. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Kérdezi, hogy akkor nem kell majd az önkormányzatnak hozzátenni a 9 millió Ft körüli 
összeget? 
 
Gatter István: 
Elmondja, hogy a működtetés átadásával ez az összeg megmarad a jövőben az 
önkormányzatnál. 
 
Hábermayer Viktória: 
Étkeztetéshez hozzáfűzi, hogy a gyermekétkeztetést a jövőben is javasolt a jelenlegi 
formában, vásárolt élelmezés útján megoldani a működési engedélyezési eljárás 
zökkenőmentes és minél gyorsabb lebonyolítása érdekében. Ismerteti továbbá, hogy a Magyar 
Államkincstár és Appel László köznevelési szakértő javaslatára az intézmények esetében 
szintén a működési engedélyezési eljárás zavartalan lebonyolítása érdekében most nem 
célszerű a fenntartóváltás kapcsán az intézményvezetői állások pályáztatása, de erről a 
nemzetiségi önkormányzatnak kell döntést hoznia. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Hozzáfűzi, hogy az óvodánál a vezető személyével kapcsolatban vannak fenntartásai, 
nemcsak a szakmai munka fontos, mert lehet úgy is dolgozni, hogy nem csinálok semmit.  
 
Andocsné Lei Mónika: 
Elmondja, hogy maximálisam támogatja polgármester asszony hozzászólását és tartja magát ő 
is ahhoz, hogy a mostani óvodavezetőt nem lehet vezetőként alkalmazni. Ismerteti, hogy 
szakmailag jóak tartja, de már ott is vannak hiányosságai, a csoportban alig van bent, nem 
tudja, hogy a kötelező óraszám alatt mit ért, és az hogy van meg neki. Elmondja, továbbá,  
 



 
 
hogy a közös programokról az óvodavezető rendszeresen elmegy, a gyerekek nem tudják, 
hogy ki az óvónőjük. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy most nem lehet új pályázatot kiírni, de véleménye szerint gondolkodni kell a 
váltáson. Elmondja, hogy a jelenlegi óvodavezető terjesztette be korábban az óvoda 
vonatkozásában a német nemzetiségi státusz megszüntetését, ezért anomáliának érzi, hogy a 
fenntartóváltást követően is ő vezesse az óvodát. Meggyőződése szerint az önkormányzat, a 
testület munkáját is minősíti ez a dolgot, passzív ellenállást lát Bergmann Jánosné 
viselkedésében. Elmondja, hogy erre a problémára a későbbiek folyamán vissza kell térni és 
kezelni kell. Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy az iskola fenntartásának nemzetiségi 
önkormányzathoz történő kerülése esetén jóval több a gyerekenkénti támogatás. Ismerteti, 
hogy a fenntartásra, működtetésre iskola és óvoda esetében 26 (iskola)+6 (óvoda) millió Ft jár 
és 9 millió megmarad a falu fejlesztésére. 
 
Gatter István: 
Ismerteti, hogy a működési költség támogatását kizárólag működésre lehet felhasználni. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az iskola és az óvoda fenntartásának német nemzetiségi 
önkormányzathoz történő kerülése jelentősen megnöveli a Polgármesteri Hivatal 
adminisztratív, pénzügyi és munkaügyi feladatait, mely feladatok ellátása a jelenlegi 
létszámmal nem megoldható. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Javasolja plusz két fő alkalmazását ezen feladatok ellátására a jelenleg helyettesítőként 
dolgozó köztisztviselők megtartásával.  
 
Gatter István  
Ismerteti, hogy a pedagógusmunkát segítők bérének támogatása címszóval az iskola esetében 
1,5 főt finanszíroz az állam, a bért kell ebből finanszírozni.  
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a jogerős működési engedély bemutatását követően utal csak a 
Magyar Államkincstár a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat számlájára, mely 
utalás lehet, hogy csak október elején fog megtörténni. Álláspontja szerint erre az esetre kell 
majd valami közös megoldást találni az esetleges problémák elkerülése érdekében. 
 
dr. Rigler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és vagyonkezelési 
szerződést az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal -  
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
46/2015. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattal az iskola vonatkozásában kötendő 
vagyonkezelési szerződés jóváhagyása  

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - figyelemmel a 
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ között a fenntartói jog átadásáról kötendő megállapodásra, melynek értelmében a 
Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója 2015. szeptember 1. 



napjától a nemzetiségi önkormányzat lesz - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötött használati szerződést 2015. augusztus 31. napjával felmondja. 
 

2.) A Képviselő-testület a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola létesítmény és 
eszközfeltételeinek biztosítására vonatkozó, a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződést a jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 

 
Felelős: Takácsné Stalter Judit 
Határidő: folyamatos 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

II. 
 

Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

között az óvoda fenntartásának átadása vonatkozásában kötendő köznevelési, valamint 
vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 

 
 

 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy az óvoda vonatkozásában a testületnek egy köznevelési valamint egy 
vagyonkezelési szerződést kell kötnie a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
2015. szeptember 1. napi hatállyal. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Gatter István: 
Elmondja, hogy az előterjesztés 3. oldalán a kiszámolt többletfinanszírozás összege azért 75 
fővel került kiszámításra, mert ugyan 80 főre van az óvodának engedélye, viszont itt az 
október 1-jei létszámot kell figyelembe venni. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatást ad arról, hogy a fenntartóváltással mind az óvoda, mind az iskola elnevezése 
megváltozik, az alapító okiratokat a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kell 
elfogadnia. 
 
dr. Rigler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a az előterjesztést megtárgyalta és a köznevelési 
valamint a vagyonkezelési szerződést az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal -
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 



 
 
47/2015. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 
között az óvoda fenntartásának átadása vonatkozásában kötendő köznevelési valamint 
vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. (2) bekezdésének a) pontjában és 84.§ (7) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda 
(6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 1.; OM azonosító: 202058) elnevezésű 
köznevelési intézményének fenntartását 2015. szeptember 1. napjától a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének átadja. 
 

2.) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő köznevelési szerződést jelen határozat 1. 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

3.) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő vagyonkezelési szerződést jelen határozat 2. 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Császártöltési Napköziotthonos 
Óvoda fenntartóváltásával kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott jelentési 
kötelezettségének tegyen eleget. 

Felelős: Takácsné Stalter Judit 
Határidő: folyamatos 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester egyéb hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést 16.30 
órakor lezárja.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
              Takácsné Stalter Judit                                                Hábermayer Viktória 
                     polgármester                                                                  jegyző 
 
 
 


