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Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült :

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
november 27-én 16,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a
Közösségek Házában.

Jelen vannak : Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Hegyi
Zoltán, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, Andocsné Lei Mónika, Dr.
Rígler Kálmán (7)
55 fő lakossági érdeklődő
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető

Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait, a
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit,
jegyzőt, jegyzőkönyvvezetőt és minden császártöltési lakost, aki a Kábel-televízión
keresztül nézi a közmeghallgatást. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Ismerteti a közmeghallgatás napirendjét. Tájékoztatást ad arról, hogy az ülés
napirendje a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Tájékoztatás az önkormányzat 2015. évi működéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
2.) Lakossági hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit
I.
Tájékoztatás az önkormányzat 2015. évi működéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit
(szóbeli előterjesztés)
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Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy 1 éve, mikor polgármester lett 2 dolog fogalmazódott meg benne, az első,
hogy jól érezzék magukat az emberek a faluban, a másik pedig az, hogy ha vendégek jönnek
hozzánk és megkérdezik, hogy mit lehet itt csinálni, akkor legyenek lehetőségek,
programok. Elmondása szerint nem tudta, hogy mi vár rá, menet közben ismerkedett meg a
feladatokkal. Most bemutatja, hogy mit örökölt, mivel indult. Hozzáfűzi, hogy nem lehetnek
büszkék az örökségükre, nem volt semmijük, nem volt gazdája a falunak. Meglátása szerint
hamar eltelt az egy év, nem tudtak mindent egyszerre megoldani. Elmondja, hogy még
hosszú a lista, de ő türelmes, előre tervez, hogy az finanszírozható legyen.
Projektoros kivetítőn keresztül bemutatja az önkormányzat éves munkáját. Elmondja, hogy
2014. október 10-én, a választás előtti pénteken ezek álltak rendelkezésre:
Pénzeszközök:
Pénzkészlet 2014. 10.10.
24.027.000 Ft
Házipénztár
196.000 Ft
Kincstári megtakarítás 3.240.000 Ft
Kifizetésre váró tételek:
Buszmegálló Önerő
10.069.000 Ft
Zarándokút (kilátó)
4.050.000 Ft
Teleház gázóra átalakítás
(megrendelve 2014.10.12. előtt)
808.000 Ft
Könyvtár pályázat
2.682.000 Ft
( 2.178.000+1.270.000 Ft)
Közüzemi díjak év végéig
5.000.000 Ft
Nyugdíjas nap
1.000.000 Ft
Dia vetítése közben megemlíti, hogy szedett-vedett székek voltak a Teleházban, helyette az
év folyamán újakat vettek. Elmondja, hogy a buszvárót örökölték, neki kellett átvennie,
ennek az Áfáját ki kellett fizetni. Ismerteti, hogy volt egy zarándokút pályázat, kilátó, ami a
zarándokúton van, teleház gázóra csere, és a könyvtár felújítást is ebből a pénzből kellett
finanszírozni. Ehhez még hozzájött a közüzemi díjak kifizetése, a Nyugdíjas Nap.
Elmondása szerint semmiből nem tudtak gazdálkodni, mert nem volt pénz. Ismerteti
továbbá, hogy a Sportcsarnokban, Teleházban nem működtek a füstjelzők, lakodalomban baj
is lehetett volna.
Ismerteti a vagyonelemeket 2000 és 2015 év viszonylatában az alábbiak szerint:
Belterületi ingatlanok
2000. december 31.

2014. december 31.

Művelődési Intézmények
Kultúrház
Teleház
Falumúzeum
Ifjúsági Ház ( Bajcsy u.)

Művelődési Intézmények
Közösségek Háza - hátsó rész és tető felújítást
igényel
Teleház – felújítást igényel
Falumúzeum
-

Oktatási Intézmények
Óvoda
Iskola
Könyvtár
Egészségügyi Intézmények
Orvosi rendelő
Idősek Klubja (ÖNO)

Oktatási Intézmények
Óvoda - felújítást igényel
Iskola
Könyvtár - felújítást igényel
Egészségügyi Intézmények
Orvosi rendelő - felújítást igényel
Idősek Klubja (ÖNO) - felújítást igényel
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Sport Intézmények
Sportpálya és öltöző

Sport Intézmények
Sportpálya és öltöző

Középületek
Polgármesteri Hivatal
Tűzoltó szertár

Középületek
Polgármesteri Hivatal
Tűzoltó szertár ( támogatásokból és a tűzoltók
segítségével felújítva)

Lakás és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek
Gyógyszertár
Zója utcai lyukpince
Önkormányzati présház
Önkormányzati lakás Keceli u. 91.
Önkormányzati lakás Rózsa u. 2.
Tápbolt
Műhely (Kossuth 164)
Tejcsarnok Garamvölgyi köz
Bölcsőde
Vágóhíd
Önkormányzati lakás Bajcsy 5.

Lakás és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek
Gyógyszertár
Zója utcai lyukpince
Egy része értékesítve 2014. október 6.
Műhely
Nyugdíjas ház
Önkormányzati lakások ( 3 db )Bajcsy 5. felújítást igényel
Könyvtár melletti ház - felújítást igényel
-

Önkormányzati lakás ( Keceli u.) rendelő
felett
Kocsma ( a rózsaszínű ház áll a helyén )
Sütőüzem ( Kossuth u. 164)

-

Elmondja, hogy Közösségi Házat „Művelődési intézmény pályázati pénzből” felújították, de
most is felújításra szorul. Elmondása szerint az állmennyezet az épület hátsó részében
teljesen le volt választva, helyiségek lomtárnak voltak használva, a civileknek nem volt
termük, sorban álltak a helyért. Ismerteti, hogy a Teleház füstjelzőit, a Sportcsarnokban
pedig a nyílászárókat kell javítani, melyre nem biztos, hogy jövőre sor kerül, álláspontja
szerint a sorrendet fel kell állítani. Ismerteti, hogy a Tájház rendben van, az Ifjúsági ház már
nem a mienk. Hangsúlyozza, hogy az óvodát nem értékesítették, véleménye szerint vissza
kellene állítani régi funkciójába. Elmondása szerint az iskola is rendben van. Könyvtár
bemutatásánál ismerteti, hogy vissza kellett volna fizetni a pénzt, mert nem történt meg a
felújítás. Tájékoztatást ad arról, hogy a felújításra nem volt külön elkülönítve pénz, azt ki
kellett gazdálkodni és az önkormányzatnak további 4 millió Ft-ot kellett hozzátenni.
Ismerteti, hogy az egészségügyi intézmények közül az orvosi rendelő felújításra szorul,
meggyőződése, hogy a környéken nincs ilyen rossz állapotban lévő rendelő. Elmondja, hogy
a régi Idősek Klubja épülete szintén raktárnak volt használva, ezt most önerőből felújították.
Előadja, hogy az önkormányzat közmunkásai jelenleg ott dolgoznak, a fúvószenekar az
épület első részében, a táncosok a középső részben kapnak helyet. Elmondása szerint most
jelen pillanatban az iskolás szülők használják az épületet karácsonyi díszek készítése
céljából, és miután kiköltöznek, akkor megkezdődnek a festési munkák, a külső festést, tetőt
is meg kell csinálni. Véleménye szerint a Polgármesteri Hivatal épülete olyan, mint egy
Patyomkin ház, katasztrofális a tető, csak elölről szép az épület. A vagyonelemek között
említi a gyógyszertárat is, amit bérelnek, továbbá ismerteti, hogy az önkormányzat
rendelkezik lyukpincével is. Ismerteti, hogy a tápbolt egy része értékesítve lett választás
előtt, egy része még önkormányzati tulajdont képez. Elmondása szerint a tejcsarnok és a
vágóhíd értékesítve lett, a bölcsődéből pedig nyugdíjasház lett kialakítva. Tájékoztatást ad
arról, hogy Bajcsy-Zs. utcai emeletes házban 3 önkormányzati lakás van, melyek felújításra
szorulnak. Elmondja, hogy a Kocsma, a sütőüzem valamint az orvosi rendelő feletti lakás
szintén értékesítésre került még a választásokat megelőzően. Előadja, hogy innen indultak.
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Ismerteti, hogy óvoda német nemzetiségi státusza visszaállításra került, fenntartóváltásra is
sor került, a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat vette át az óvodát és az
iskolát is. Meggyőződése, hogy nagy összhangban kell lenni a két önkormányzatnak.
Kiemelte, hogy a fenntartóváltás további lehetőséget teremtett az intézmények számára,
példaként említi, hogy az iskolában szeptember 1-től 8 gyerekenként állítható be1
pedagógus, és az iskolakezdésre fel tudtak venni így 4 új pedagógust. Tájékoztatást ad arról,
hogy a fenntartóváltásra szeptember 1-én került sor. Kiemeli, hogy az országban összesen 7
ilyen iskola van, óvoda pedig még kevesebb. Fontosnak tartja, hogy az oktatás minőségét
tudják javítani. Előadja, hogy csoportbontásokra is sor került. Hangsúlyozza, hogy eddig 70
e Ft, most 140 e Ft támogatás jár gyerekenként az intézménynek. Elmondása szerint a pénz
itt marad náluk, ők tudunk vele gazdálkodni. Ezt jó ugródeszkának tartja a gyerekek
továbbtanulása szempontjából.
Megjegyzi, hogy a zeneoktatást is visszaállították, zongorán és fúvós hangszereken
tanulhatnak a gyerekek az iskolában, így nem maradnak el a városi gyerekektől, adott a
zenetanulásra a lehetőség.
Elmondja, hogy a nyugdíjasok életkörülményeinek javításán is munkálkodnak, a 80 éven
felüliek részére ajándékcsomagot készítenek, melyeket személyesen ad majd át nekik.
Meglátása szerint az idős emberek örülnek ennek a találkozásnak, ez is része a munkájának.
Tájékoztatást ad arról, hogy megpróbálják bevonni az idős korosztályt is a programokba, de
az érintett emberek nagyon félnek a kimozdulástól. Ismerteti, hogy az Idősek Otthona lakóit
elvitték kirándulni, mely kirándulás során kézműves foglalkozáson vehettek részt, illetve
meglátogatták a Hajósi Barokk kastélyt, a soltvadkerti cukrászdát valamint a kalocsai a
Porcelán Manufaktúrát. Meggyőződése, hogy a Kissori pincéknél is jól érezték magukat a
falunapi rendezvényen. Beszámol arról, hogy a szépkorú időseket minden esetben
személyesen, illetve néhány alkalommal Bányai Gábor országgyűlési képviselővel
köszöntötte. Elmondja, hogy az idei év legnagyobb rendezvény a nyugdíjasok köszöntése, a
Nyugdíjasnap megrendezése volt, amelyre az idén 450 fő jelentkezett. Meglátása szerint az
emberek jól érezték magukat, szép terítéssel, szép ajándékkal várták őket. Tervei között
szerepel a házi segítségnyújtás fellendítése, bízik benne, hogy ez is sikerülni fog.
Tájékoztatást ad arról, hogy elkészült az ősi ösvény, ami egy 8,5 km-es út, amelyen elődeink
jártak. Elmondása szerint már több csoport túrázott már rajta, tetszett nekik a 3 nyelvű
iránymutatás, ami még nem készült teljesen el. Előadja, hogy a patakbontást elkerülhetetlen
volt elkezdeni, mivel a 270 évvel ezelőtt itt csordogáló patak soha nem lett kitakarítva, a
tulajdonosok arrébb rakták a mezsgyét, egyesek szennyezték a környezetet. Tervei szerint a
patak része lesz a Ligetnek, melybe izgalmas játékok is kerülnek majd.
Ismerteti, hogy április 12-én a Liget felújítása is megtörtént, mely előtte elhanyagolt
állapotban volt, pedig véleménye ez egy unikum. Elmondja, hogy a lakosság sok pénzt
összeadott padokra, sétányokra, így a munkát közösen, jó hangulatban kezdték el, az
összefogás látszott mindenkiben, a falu lakosai érezték, hogy nekik készül. Tájékoztatást ad
arról, hogy a felújítás utolsó szakasza a Tűzoltószertár előtti terület volt, ami szomorú
látványt mutatott, de Raffainé Lipka Mariann pedagógus irányításával megtörtént a
színesítés, a gyerekek nyáron lefestették a lepusztult falakat, a fákat pedig padokkal vették
körbe, hogy le lehessen ülni. Tervei szerint a kövezetet kell még megújítani, mely
szakaszosan fog elkészülni. Elmondja, hogy az Öreg temető parkolójából hozták a köveket,
ahol tudnak, ott próbálnak takarékoskodni saját erőből.
Ismerteti, hogy a testvértelepülések nevei, illetve a falu sváb neve a településhatáron
feltüntetésre kerültek, a malomkőre is felkerült a felirat, továbbá a nyertes busz feliratozása
is megtörtént. Elmondja, hogy a buszokat betegszállításra nem lehet használni, sem
pénzügyi, sem állományi feltétel nincs hozzá, a busszal a nyugdíjasokat fogják szállítani.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Hírmondóban a lakosságot rendszeresen sok képpel és
aktualitással tájékoztatják a közösség életéről. Elmondása szerint a Teleház előtti téren
kiépítésre került WI-FI kapcsolat, mert ez a XXI. századi életünkhöz hozzátartozik.
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A közmunkaprogramot képek vetítésével mutatja be. Ismerteti, hogy az idei évben az
önkormányzat 4 pedagógus, 2 pénzügyi szakember számára biztosított munkalehetőséget,
ezzel új munkahelyeket teremtve. Elmondja, hogy a közmunkaprogram olyan emberek
számára nyújtott munkalehetőséget, akik a munkaerő piacon nem tudtak volna
elhelyezkedni, így egy kertészet lett létrehozva 12 fővel, és egy további csoport, akik az
utcákat tartja rendbe. Kiemeli, hogy ez egy tanulási folyamat, hogy ezek az emberek a
munka világába kerüljenek visszavezetésre. Az önkormányzati kertészet álláspontja szerint
egy sikeres történet, mivel a gazos kert megművelésével a termények értékesítésével a pénzt
visszaforgatták eszközök beszerzésére, az önkormányzati vagyon bővült, 2 üvegház
vásárlása most van folyamatban, illetve virágmagok vásárlására is sor kerül, tavasszal majd
ebből lehet a településen palántázni. Elmondja, hogy a virághagymák már elültetésre
kerültek, véleménye szerint öröm lesz majd ránézni a virágokra. Tervei szerint egy
becsületkasszás megoldással pedig vásárolni is lehet majd. Ismerteti, hogy a
közmunkaprogram keretében egy országos kiállításon is részt vettek Budapesten a
Vajdahunyad várban, amit a Munkaügyi Központ vezetői nagyon üdvözöltek. Kiemeli, hogy
a községi könyvtár méltatlan állapotban volt, a felújítást elvégezték, mindenki hozzá adta a
tudását, kapacitását, ettől lett színes. Álláspontja szerint nem mindegy hogy milyen
környezetbe járnak a gyerekeink, a baba-mama klub is szívesen jár ide, jó közösségi színtér
lett belőle.
Elmondja, hogy az Angeli házat a korábbi ciklusban vásárolták meg, az önerős felújítás a
200.000 Ft-ot sem érte el, ebből lett a Képes Ház, amiben a régi kort idéző fényképek
segítségével megismerhetik a falu és a templom történetét. Tájékoztatást ad arról, hogy a
saját képei kerültek a Képes Házban elhelyezésre, melyet sokan megtekintenek. Megjegyzi,
hogy az épület felújítása még folytatódni fog.
Tájékoztatást ad arról, hogy 1743. augusztus 11-én Patachics Gábor írta alá a falualapító
okiratot, így elődeikre a Falualapítók Ünnepe elnevezésű 3 napos rendezvénysorozattal
emlékeztek. Elmondja, hogy ezen rendezvénysorozat keretében a Ligetben parasztolimpia
került megrendezésre, átadták a Deggenhausertal-ról elnevezett közt és a Kissori pincéknél
104-en sütöttek egy 36 m hosszú süteményt. Elmondása szerint Fuchs Jóska és zenekara
nagyon jó hangulatot teremtett. Ismerteti, hogy most már van egy zenekarja a településnek
és megalakult a töltési sváb kórus is, akik felléptek a szüreti felvonuláson és a "Málenkij
robot" emlékműsoron is. Beszámol arról, hogy tűforgatók elnevezéssel egy klub indult, akik
sokan vannak és minden támogatást megkapnak a tevékenységükhöz. Megemlíti, hogy a
kreatív klub minden szerdán tart foglalkozást. Ismerteti, hogy a múzeumok éjszakáján
lángos sütéssel egybekötött programmal készültek a szervezők, továbbá minden hónapban a
gyerekek múzeumi foglalkozáson vesznek részt. Meglátása szerint a Márton-napi ünnepség
jó hangulatban telt, ahol 300.000 Ft adományt gyűlt össze az óvoda részére. Ismerteti, hogy
az Adventi vásár hasonló rendezvény lesz, amikor is az iskolások számára gyűjtenek.
Tájékoztatást ad arról, hogy a könyvtárból felszabaduló polcok felhasználásával fazekasházat hoztak létre, melyet Herner Melinda vezet.
Elmondja, hogy a fúvószenekart újjászervezték, az egykori Idősek Klubja épületében kaptak
helyet próbáik. Ismerteti, hogy a helyi labdarúgócsapat amatőr csapat, csak helyi
játékosokból áll. A sportot nagyon fontos dolognak tartja, egy tollaslabda klub
megalakulásáról számol be, továbbá ismerteti, hogy a Bozsik program Ledniczky László
vezetésével folyik. Elmondása szerint a testvértelepüléssel, Deggenhausertallal 16 éve
semmilyen kapcsolat nem volt, pedig segítséget adtak a tűzoltóknak. Tájékoztatást ad arról,
hogy a testvértelepülés részéről nyitottak voltak a kapcsolat fenntartására, de nem volt
kimentek
fogadókészség.
Kiemeli,
hogy
tavasszal
Császártöltésről
többen
Deggenhausertalba, ők pedig augusztusban a Falulapítók Ünnepén jöttek ide a róluk
elnevezett köz átadására.
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Ismertet, hogy a Kiskőrösi Agrárexpon Császártöltés még soha nem képviselte magát, idén
tavasszal mutatkozott be a település először. Beszámol arról, hogy Bányai Gábor
országgyűlési képviselő több rendezvényen is tiszteletét tette, példaként említ a „Malenkij
robot” emlékműsort.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Sváb sarok polgármestereivel a kapcsolattartás folyamatos.
Elmondása szerint, akik a közösségekért, illetve másokért dolgoznak méltóképpen
köszöntésre kerültek (pedagógusnap, szociális munka napja, önkormányzat dolgozók a
köztisztviselők napján), ahol saját termények felhasználásával készült a vendéglátás.
Elmondja, hogy sok meghívásnak tesz eleget, több utcában tartott lakossági megbeszélést Kissori pincetulajdonosok, Arany János utcaiak, Kiscsala– folyamatosan próbál segíteni
mindenkinek. Ismerteti, hogy a Szent Imre Zarándokút Kiscsala felé fog haladni, Kiscsala 2
oldalán helységnévtábla került elhelyezésre, illetve sikerült elérni, hogy a Baja-Kecel
útvonalnál megáll majd a busz Csalánál.
Elmondja, hogy minden új kezdeményezésre nyitott, de a falu segítsége, összefogása
szükséges mindenhez, fontosnak tartja, hogy összhang legyen Császártöltés Község
Képviselő-testülete és a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete között.
Megköszöni a sok segítséget, amit az 1 év alatt kapott.
Ismerteti, hogy a polgármesteri hivatallal szembeni épület megvásárlásra került, illetve a
Bajcsy-Zs. utcában lévő emeletes ház 4. lakását is megvették, így most már az egész épület
önkormányzati tulajdont képez, melynek a kertjét már most használják, tervei szerint a
lakások felújításra kerülnek a jövőben.
Kiemeli a pályázatok fontosságát, melyet helyben készítenek.
Ismerteti, hogy a
pályázatoknál az óvoda felújítása szerepel első helyen, de fontosnak tartja a rendelő
felújítását, iskola tornatermének felújítását, valamint az uszoda rendbetételét is. A belterületi
kerékpárúttal kapcsolatosan elmondja, hogy nem bíztatták sok jóval. Tájékoztatást ad arról,
hogy a mérnökök már többször körbejárták a települést, álláspontjuk szerint ki kellene vágni
az összes fát azon az oldalon ahol a kerékpárút megvalósulna. Ismerteti, hogy a kerékpárút
támfalakon menne keresztül, a villanyoszlopokat át kellene telepíteni, ami rengeteg pénzbe
kerülne. Elmondja, hogy gondolkodnak a lehetőségeken, minden pályázatot megnéznek,
most a buszt vásárolták meg pályázati keretek között. Ismerteti, hogy megújult az
önkormányzat honlapja, az információk feltöltése folyamatosan történik, itt próbálnak
kommunikálni, hogy a falu lakossága tájékoztatva legyen minden lényegi kérdésben.
II.
Lakossági hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy írásbeli kérdések is érkeztek, de azokat a szóbeli kérdések, hozzászólások,
észrevételek után szeretné ismertetni. Megkéri a jelen lévőket, hogy kérdéseiket,
észrevételeiket jelezzék.
Faragó György:
Elmondja, hogy örül, hogy a busz minden nap megy majd Csalára és ez a probléma is meg
lesz oldva.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy januártól indul, minden hétköznap, de figyelni fogják, hogy hányan mennek
Kecelig és lehet, hogy nem éri meg majd ez a közlekedési társaságnak, akkor
megszüntetésre kerül ez a járat.
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Faragó György:
Szemétszállítással kapcsolatosan érdeklődik, hogy a sárga kukáért meddig nem kell fizetni,
és miért nem lehet annyi hulladékért fizetni, amennyit ténylegesen elszállítanak, mert ő 3
hónap alatt mindössze 4-szer nem rakja ki a kukáját.
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy ez egy kötelező közszolgáltatás, heti rendszerességgel kell igénybe venni,
ezt a díjat mindenkinek kiszámlázzák. Tájékoztatást ad arról, hogy közbeszerzési eljárás
során lett kiválasztva a közszolgáltató, akivel Császártöltés Község Önkormányzata
közszolgáltatási szerződést kötött. Ismerteti, hogy ezen közszolgáltatási szerződés a
település valamennyi lakójára kiterjed, mindenkire kötelező érvényű.
Arra vonatkozóan, hogy a sárga tetejű gyűjtőedények ürítése meddig lesz díjmentes, nem
tud választ adni.
Faragó György:
Kijelenti, hogy ezt a hátuk mögött írták alá a szerződést, nem tájékoztatták kellőképpen a
lakosságot, kellett volna választási lehetőséget adni az embereknek.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt.-nek 82 önkormányzat a tagja, köztük Császártöltés község
Önkormányzata is. Elmondja, hogy az önkormányzat keze egy kissé meg van szorítva ebben
a helyzetben, nem csinálhatja azt amit akar, mert csak egy vagyunk a sok közül, a szavazati
arányunk elenyésző a nagy önkormányzatokhoz képest.
Tájékoztatást ad arról, hogy korlátozott számban lehetőség van kisebb méretű gyűjtőedény
alkalmazására, de az önkormányzati rendelet értelmében a korlátozott szám miatt azt csak a
80 éven felüli egyedül élő személyek igényelhetik településünkön.
Faragó György:
Véleménye szerint ez nem pályázati kérdés, a hajlamot önkormányzati szinten meg lehetne
oldani.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy utána fognak nézni, fel fogja vetni ezt a problémát a következő
közgyűlésen. Megerősíti, hogy kis önkormányzat lévén ki vannak nekik szolgáltatva.
Tordy Edéné:
A férje elbocsátása ügyében szólalt fel.
Takácsné Stalter Judit.
Elmondja, hogy ez egy személyi kérdés, mely nem a közmeghallgatásra tartozik. Kéri, hogy
menjen be a hivatalba és ott beszéljék meg ezt a személyi kérdést.
Szvetnyik Andrásné:
Jelzi, hogy a templom hajnali 5.00 órai harangozását hangosnak, nagyon zavarónak tartja.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy ez tipikus esete annak, hogy hogyan nem lehet mindenkinek eleget,
igazságot tenni. Ígéretet tesz, hogy beszél a plébánossal, hogy vegyen vissza a hangerőből.
Egyéb kérdés hozzászólás hiányában tájékoztatja továbbá a jelen lévőket, hogy 4 írásbeli
kérés, észrevétel érkezett a közmeghallgatásra, melyből 3 megkeresés név nélküli, egy pedig
Ámann Józseftől érkezett.
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Ismerteti szó szerint az első megkeresésben foglaltakat az alábbiak szerint:
„Mikor lesz több munkahely a rokkantak részére és aki kimarad létszám és más okból.”
Válaszában elmondja, hogy a Támop-nak volt ilyen pályázata, most nem találkozott
ilyennel, a rokkantnak magának kell pályázni, de megígérte, ha lesz ilyen, akkor fognak
szólni.
Ismerteti szó szerint a második megkeresésében foglaltakat az alábbiak szerint:
„Mi lesz a KTSZ-szel, mert nincs munkahely benne és ki lehetni tiltani a házalókat.”
Válaszul előadja, hogy a KTSZ nem önkormányzati tulajdon, ehhez a kérdéshez nem tud
hozzászólni. Elmondja, hogy amennyiben vállalkozó jön a településre, azokat is segíti, és
akik eddig idejöttek, azoknak is segített. Elmondja, hogy 30 embernek adtak munkát, a
törvény köti a kezét, nem mindent végezhet az önkormányzat.
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy a házalókat nem lehet kitiltani, erre az önkormányzatnak nincs
jogosítványa.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti továbbá, hogy a KTSZ épületében, a bal oldali részben, Dr. Varga Istvánnak
köszönhetően buszváró került kialakításra, mert a mostani nem alkalmas erre a célra.
Tájékoztatást ad arról, hogy 2 közmunkás fogja ezt a várótermet takarítani, mely reggel
6.00-tól 16.00 óráig lesz nyitva.
Ismerteti szó szerint a harmadik megkeresésben foglaltakat az alábbiak szerint:
Tisztelt Képviselő-testület!
„A környező településeken egymás után valósulnak meg a kerékpárutak. Mikor lesz
megépítve a község belterületén a beígért kerékpárút?” (egy kerékpáros)
Válaszában elmondja, hogy itt már a korábbiakban beszélt róla, a megvalósítás nagyon sok
pénzbe kerülne, viszont látja, hogy a Dobosi asztalosműhelybe, a temetőbe, az AE Plast Kfthez sokan járnak kerékpárral, valamint a falun belül is nagyon forgalmas és veszélyes
kerékpárral közlekedni. Elmondja, hogy az Óvoda, valamint az orvosi rendelő pályázata
utána erre is pályázni fognak. Megjegyzi, hogy a környező települések erre már régen
pályázatot nyújtottak be, nem tudja, hogy az elődök miért nem tették ezt meg, álláspontja
szerint minden pénz kérdése.
Tájékoztatást ad arról, hogy a következő megkeresés Ámann Józseftől érkezett, mely
megkeresésében több kérdés került felvetésre. Tájékoztatást nyújt a jelen lévő Ámann
Józsefnek, hogy a megkeresésében több olyan megjegyzés van, melyhez joghatás fűződhet.
Megkérdezi Ámann Józseftől, hogy tisztában van-e a megkeresésében foglaltak
nyilvánosságra hozatalából adódó esetlegesen következményekről. foglaltak i, hogy olvassa
fel, mert személyiséget sértő pontok vannak benne.
Ámann József:
Nyilatkozza, hogy a következményekkel tisztában van, a megkeresésben leírtakért teljes
felelősséget vállal, kéri azok ismertetését.
Takácsné Stalter Judit:
Átadja Ámann Józsefnek a közmeghallgatásra általa írt megkeresés másolat példányát és
kéri, hogy saját felelősségére olvassa fel az abban foglaltakat.
Ámann József:
Pontonként felolvassa a levelében foglaltakat az alábbiak szerint:
„A 2015.08.31-én kelt beadványomban kértem Frick József maffia-diktátor által elsilányított
közmeghallgatás, falugyűlés méltó helyreállítását. A demokrácia csak akkor lehet teljes, ha
a polgármester a falugyűlésen kéri ki a többség támogatását bizonyos jelentős döntések
érdekében.
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Örvendetesnek tartom, hogy az első lépés megtörtént a klasszikus „görög demokrácia”
érvényesítésére. Azonban a teljes átláthatóság és nyilvánosság biztosítására ennél is több
kell. Az első kérdésem a demokrácia jegyében:
A polgármester asszony lát-e lehetőséget arra, hogy Császártöltés honlapjára felkerüljenek
az alábbi adatok?
1. A falu részletes költségvetése.
2. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, a polgármester, az alpolgármester, a
képviselők és intézményvezetők rendszeres személyi juttatásai.
3. Az önkormányzati vagyon aktuális állapota.
4. Mely önkormányzati ingatlanok kerültek bérbe adásra, kimutatás a bérlők
személyéről és az általuk fizetett bérleti díjak összegéről.
5. Milyen vállalkozások működnek a faluban. Ezen vállalkozók milyen engedéllyel
rendelkeznek és ami a legkényesebb mennyi iparűzési adót fizetnek?
6. Az önkormányzat által kötött beruházási és szolgáltatás szerződések nyilvánossá
tétele.
Még sorolhatnék egy sor lényeges dolgot. Nem ildomos és ugyanakkor az infó törvénybe
ütköző lényeges gazdálkodási adatok „elrejtése”. Ebben a jegyző asszony ezidáig
dicstelenül járt el.”
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy pontosan tudják, hogy milyen feladataik vannak, milyen
adatokat kell honlapjukon közzétenni. Elmondja, hogy az önkormányzat új honlapjának
kialakítására most került sor, mely honlap jelenleg fejlesztés alatt van. Ismerteti, hogy a
jogszabályban meghatározott adatok egy része már feltöltésre került. A hiányzó adatok – a
gazdasági adatokat is beleértve – feltöltése folyamatosan fog történni. Elmondja, hogy ezen
adatok közzétételéhez több időre van szükség, kigyűjtésük, csoportosításuk nagy
körültekintést igényel.
Ámann József:
Felteszi a megkeresésében szereplő következő kérdést az alábbiak szerint:
„A képviselők miért nem találkoznak lakossági fórumon a választóikkal?”
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a képviselőkkel napi kapcsolatban van. Ismerteti, hogy Kiscsalán többen is
ott voltak fórumot tartani. Tájékoztatást ad arról, hogy sok emberrel személyesen találkozik,
akik azonnal közvetítik a problémát. Nem tartja szükségesnek ezen felül még lakossági
fórumok tartását.
Andocsné Lei Mónika:
Ismerteti, hogy ebben a faluban mindenki ismer mindenkit. Kifejti, hogy az önkormányzat
hivatalos lapjában, a Hírmondóban is közzé tették a képviselők elérhetőségeit,
telefonszámait. Meggyőződése szerint nekik képviselőknek a nap 24 órájában van
fogadóórájuk. Megjegyzi, hogy az önkormányzat honlapján is szerepel a képviselők
elérhetősége.
Ámann József folytatja a levél felolvasását a következő kérdéssel:
„Több kormányhivatali irat tartalmazza, hogy a polgármester tegyen intézkedést azon
közpénzek visszaszerzésére, amit a volt polgármester és felesége törvénytelenül elsíbolt.
Pontosan mennyi közpénzt sikerült visszaszerezni nevezett házaspártól és a vagyonvesztés
helyreállítása érdekében milyen intézkedések történtek?”
Takácsné Stalter Judit:
Válaszában elmondja, hogy ameddig bírósági határozatot nem lát, ezzel a kérdéssel nem tud
foglalkozni. Ismerteti, hogy könyvvizsgálót kértek fel egy átfogó ellenőrzés megtételére.
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Elmondja, hogy az elkészült könyvvizsgálati jelentést megmutatta egy ügyvédnek, akinek
javaslatára feljelentést tettek az ügyészségen. Tájékoztatást ad arról, hogy ez még
folyamatban van, nem zárult le, a bírósági ítélet meghozataláig nem tud állást foglalni.
Ámann József:
Felolvassa a megkeresésében szereplő következő kérdését az alábbiak szerint:
„A Bajai utca szélén lakó és bizonyítottan rendőrségi informátor nap mint nap ordibálja az
54-es főúton, hogy „adócsaló”. Ezt a leghatározottabban visszautasítom, mert ténykérdés:
én és a feleségem 1 millió forintot fizettünk meg alaptalanul Frick Józsefnek köszönhetően.
Keszler Tamás alias Miskolci Tamás mennyi adót fizet, amikor üzletszerűen lopja a fát?”
Elmondja továbbá, hogy tűnnek el a fák, az erdők, ajánlja, hogy nézzék meg, hogy miért.
„Az adókkal összefüggésben továbbra is az az álláspontom, az ingatlanadó kerüljön
eltörlésre, mert méltánytalan ennek alkalmazása, akkor amikor pl. a FEBAGRO Zrt. és az
IMZ Kft. megkerüli az adófizetést. Ezenkívül még egy sor visszaélés van az adófronton.”
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat ingatlanadót nem vezetett be, kommunális adó
van nálunk. Kiemeli, hogy munkatársa nagyon precízen dolgozza fel a régi hiányosságokat,
a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája már nagyon utolérte magát ebben a témában.
Hábermayer Viktória:
Hozzáfűzi az elhangzottakhoz, hogy Császártöltés község Önkormányzata a
magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről döntött 1995-ben, ebből kifolyólag
ezen adónem a vállalkozások ingatlanait nem érinti. Tájékoztatást nyújt arról, hogy a
vállalkozásoknak helyi iparűzési adó kötelezettségük van a településen.
Ámann József:
Elmondja, hogy igazságot szeretne, véleménye szerint a vállalkozókat is meg kellene fogni
valahogy. Felolvassa a megkeresésében szereplő soron következő kérdést az alábbiak
szerint:
„A mezőgazdaság helyzete Császártöltésen torz. A kistermelőket, a kisgazdákat tönkretették.
A falu földjeit túlnyomóan elorozták, van a Hómann Marcsa és „Vancsura”. Ők bitorolják
túlnyomórészt a falu földjeit. A kisgazda program rögzítve van, annak gyakorlati
megvalósítását ideje volna megkezdeni. Kérdezem: a polgármester mikor fordít figyelmet a
közmunkán túl (ami teljes zsákutca) a kistermelőkre, valamint a kisvállalkozásokra?”
Takácsné Stalter Judit:
Kijelenti, hogy a közmunkaprogramba azokat alkalmazza, akik nem tudnak máshol
elhelyezkedni, nincs más lehetőségük. Elmondja, hogy az önkormányzatnak is
kényelmesebb lenne, ha kevesebben lennének és nem kellene gondolkodni, hogy milyen
munkát adjanak nekik. Felhívja a figyelmet, hogy ez az önkormányzatnak nem kerül
pénzébe, 6 embernek viszont állandó munkát tudtak adni (4 pedagógus, 2 köztisztviselő).
Ismerteti, hogy a vállalkozókkal és kistermelőkkel is kapcsolatban van, megemlíti, hogy a
múlt héten adott tájékoztatást a vállalkozóknak, segítenek a kérdéseik megválaszolásában –
válogatás nélkül.
Előadja, hogy a kampányban hátrányos helyzetben volt, tekintve, hogy nem itt lakik a
településen, viszont álláspontja szerint most ez az előnye, mert addig nem skatulyázott be
senkit, nem foglalkozott azzal, hogy ki hová szavazott. Fontosnak tartja, hogy a munkájukat
jól végezzék a munkatársak. Jó emberismerőnek tartja magát, akit nem tudnak leszerelni,
tudja, hogy kitől mit várhat.
Ámann József:
Felolvassa a megkeresésében szereplő következő kérdést az alábbiak szerint:
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„Még szólni szeretnék az önkormányzati propagandáról. Az a meglátásom a
gazdasági kérdések rendre hanyagolva vannak, ezzel szemben a kommunikáció a
konspiráció és a marketing kiválóan működik. Erről szól a Császártöltési Hírmondó. A
„megújult”, de lényegi dolgokat nem tartalmazó honlap. A helyi kábeltévé közvetítések. Az
idő gyorsan szalad, a gazdaságot kell megújítani és saját, önfenntartó bevételeket kell
produkálni. A versenyképesség réd odaveszett. Hogy látja a polgármester a jelen gazdasági
helyzetünket? Miért nem foglalkoznak behatóbban azon kisgazda javaslatokkal, amik
átadásra kerültek?”
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy mindenhez pénz kell, önfenntartóak szeretnének lenni, de ehhez idő kell.
Elmondása szerint a vállalkozásokkal nem tudnak foglalkozni, mert nem ez a feladatuk.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Hírmondó tájékoztató jellegű, főleg idősek, külföldön
dolgozók számára, továbbá a honlap is folyamatos feltöltés alatt van és a kábeltévé is
folyamatosan közvetíti az eseményeket.
Ámann József:
Ingyen felajánlja az önkormányzatnak az egyik ingatlanán lévő óriási reklámtáblákat,
valamint a könyvtárnak felajánlj egy könyvet.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy Adventi gyertyagyújtás lesz minden vasárnap. Elmondja, hogy az 1.
vasárnap a Gospel Sasok ½ 5-kor adnak koncertet és a gyertya első lángját Lupták György
evangélikus esperes gyújtja meg. Tájékoztatást ad arról, hogy ugyanezen napon 10-17-ig
Adventi vásár kerül megrendezésre az iskola szervezésében a Teleház előtti téren. Előadja,
hogy a 2. vasárnap Katolikus kórustalálkozó lesz a Sportcsarnokban és Nagyidai Zsolt
plébános gyújtja meg a 2. gyertyát. Tájékoztatást ad arról, hogy a 3. vasárnap
Könyvbemutató lesz a Közösségek Házában az énekkar, fúvószenekar közreműködésével (5
császártöltési származású személy Császártöltés történetét dolgozta fel), valamint Papp
Szabolcs református lelkész gyújtja meg a 3. gyertyát. Ismerteti továbbá, hogy a 4. vasárnap
ő maga fogja meggyújtani az adventi lángot, ezután a Sportcsarnokban a Mindenki
Karácsonya rendezvény következik 15.30 órai kezdettel. Elmondja, hogy ez az idei
program, januárban folytatódik a munka.
Takácsné Stalter Judit polgármester megköszöni a figyelmet és egyéb kérdés, hozzászólás,
észrevétel híján az ülést 18.55 órakor lezárja.
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