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Ügyiratszám: 30-5/2016. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27-én  
              16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó  
               termében 
 
Jelen vannak:  Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Andocsné       
                         Lei Mónika, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler  Kálmán               
                         képviselők 
     (6) 
 
Igazoltan távol: Hegyi Zoltán képviselő 

 
Külön meghívott:Gatter István Gazdasági  Irodavezető 
                          Petz Erzsébet CSNNÖ elnök 
                          Berger Andrásné családgondozó 
                          Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező 
                          Csizovszki László r.alezr. kapitányságvezető 
                          Hangya Ákos r.szds. őrsparancsnok 
                          Ruzsinkó Zsolt c. r.tzls. körzeti megbízott 
        
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 és javasolja a napirendi pontok kiegészítését a 
Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi beszámolójával és a Császártöltéi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmével. Javasolja továbbá a napirendi pontok sorrendjének 
felcserélését és első napirendként a község közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztató 
megtárgyalását. 
   
A Képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1.) Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről 
      Előadó: Csizovszki László rendőrkapitány 
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. 

(V.2.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2015. évi 
zárszámadásáról 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
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4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. 
(V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 19/2015. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

5.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. 
(V.2.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2014. (V.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

6.) Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: Berger Andrásné családgondozó 

7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának értékelése 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

8.) Császártöltés Község Önkormányzatának 2016. évi kulturális programterve 
Előadó: Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező 

9.) Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

10.) Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi beszámolója 
       Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
11.) Egyebek: 

- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2015. évi felhasználása 
- Keceli u. 9. szám alatti ingatlan forgalomképtelen ingatlanná történő 

átminősítése 
- Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Császártöltési 

Csoportjának kérelme 
- Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
- Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 
- Körzeti megbízott támogatása 
- Borbényi Róbert László ingatlanvásárlási kérelme 
- Ballarding Kft. ingatlanvásárlási kérelme 
- Ballarding Kft. ingatlan bérletére vonatkozó kérelme 
- Lakáscélú támogatás iránti kérelmek (Varga Zoltán, Kőszegi Zsolt, Nagy 

Ildikó) 
- Döntés önkormányzati kitüntetések adományozásáról 

 
 
 

Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek 
 

 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester  
(szóbeli előterjesztés) 

 
Takácsné Stalter Judit: 
Elmondja, hogy az előző testületi ülés óta volt néhány szép program. Ismerteti, hogy március 
4-én, este 6 órai kezdettel Császártöltés kapott lehetőséget arra, hogy bemutatkozzon a 
szomszédos településnek, Hajósnak. Tájékoztatást ad arról, hogy a hajósi Barokk Kastélyban 
a néptáncosok, énekkar adott elő egy műsort, bemutattuk  falunkat, ősszel mi is  elhívjuk őket 
szomszédolásra, véleménye szerint ez jó baráti találkozó volt. Ismerteti, hogy másnap egy 
egyházi rendezvénynek adott helyet Császártöltés Borum címmel, melynek keretében a 
Kárpát-medencei Református Borászok és Szőlészek Fórumát tartották meg a Lakner-Winery 
Kft. telephelyén. Elmondja, hogy a fórumon a konferencia – melyet református lelkészek 
tartottak - mellett borversenyre is sor kerül. Ismerteti, hogy az ország minden részéből 
érkeztek erre a konferenciára, sokan megismerték a falut, sétálhattak, jó hírünket vitték. 
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Elmondja továbbá, Császártöltésen került megrendezésre április 14-15-én a Bács-Kiskun 
megyei polgármesterek találkozója és szakmai fóruma, ahol a megyei polgármesterek voltak 
itt, falunkat, kiállításainkat, pincéinket, hagyományunkat megismerhették. Tájékoztatása 
szerint ezt a találkozót eddig minden alkalommal városban tartották, megtisztelő volt 
számunkra, hogy minket választottak, színvonalas rendezvény helyszínét biztosíthattuk. 
Előadja, hogy megható és nagy érdeklődésre tartott számot a Felvidékről kitelepítettek 
emlékműsora április 13-án. Véleménye szerint a sötét időszakot nem lehet elfelejteni, egy 
megemlékezés keretében fel kell idézni. Ismerteti, hogy 04.11-én 25 2015-ben született  
gyermek fáját ültették el a szülők a halastavaknál. Kijelenti, hogy folyik az aktív munka, 
március elején az óvoda felújítása megkezdődött, ismertetése szerint a beruházás kb. felénél 
tart, felhívja mindenki figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a munkálatokat. Örömmel közli, 
hogy először Császártöltés írhatta alá a sikeresen benyújtott kerékpárút pályázatot. Elmondja, 
hogy tart majd a későbbiekben egy előadást, melynek keretében bemutatja a projekteket. 
Tájékoztatást ad arról, hogy az orvosi rendelő felújítási pályázata az utolsó felvonásnál tart, 
jövőre kezdődik a tényleges felújítás. Elmondja, hogy most hétvégén a  májusfa táncon is túl 
leszünk, reméli, hogy jó idő lesz és mindenki jól fogja magát érezni, köszöni a rendezvény 
megszervezését a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
 
 

I. 
 

Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről 
 
 

Előadó: Csizovszki László r.alezr. kapitányságvezető 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Csizovszky László: 
Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a megjelenteket. Részletesen 
ismerteti az írásbeli beszámolóban foglaltakat. Ismertetést ad a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
szervezeti felépítéséről, majd illetékességi területi adatokról számol be. Tájékoztatást ad arról, 
hogy Ágasegyháza valamit Orgovány átkerült Kecskemétre, ezért most jelenleg 4 város és 11 
község tartozik a Kiskőrösi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez. Előadja, hogy 
Császártöltés területe 82,06 km2, lakossága 2283 fő a 2015. január 1. adatok alapján. 2015. 
évi célkitűzésként megemlíti a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelését, a tulajdon 
elleni szabálysértések minél nagyobb arányú felderítését, a lakosság nyugalmát leginkább 
megzavaró lopások, betöréses lopások számának csökkentését, valamint a közlekedés rendjét 
sértő magatartások elleni eredményesebb fellépést. Az ismertté vált bűncselekmények 
számának ismertetésénél kiemeli, hogy a Kiskőrösi Rendőrkapitányság illetékességi területén 
ez az adat 1355-ről 1575-re nőtt.  Elmondása szerint a garázdaság vétsége bűncselekmények 
során befejezett eljárások száma 80-ról 96-ra nőtt, említést tesz arra vonatkozóan, hogy 
Császártöltésen 1 db volt ezen bűncselekményből a 2015. évben. Ismertetése alapján a lopás 
bűncselekmény miatt befejezett eljárások száma 454-ről 441-re csökkent a rendőrkapitányság 
illetékességi területén, Császártöltésen viszont 6-ról 12-re nőtt. Előadja, hogy a rablás 
bűncselekmény miatt befejezett eljárástok száma 5-ről 9-re emelkedett, minden esetben az 
elkövető kiléte megállapításra került. Tájékoztatást ad arról, hogy a nyomozás 
eredményessége a Kiskőrösi Rendőrkapitányságon 70,1% volt 2015. évben, elmondása 
szerint folyamatosan emelkedik az eredményük. Ismerteti, hogy a 14 kiemelt 
bűncselekményből 8-at követtek el illetékességi területükön, a halálesetek miatt indult ügyek 
száma 36. Bűnmegelőzéssel kapcsolatosan elmondja, hogy kolléganői jó kapcsolatot ápolnak 
az iskolákkal, kábítószeres előadásokat tartanak, felhívják a figyelmet egymás 
bántalmazására, mert ez is bűncselekmény lehet. Tájékoztatásul elmondja, hogy az 
időskorúak részére is tartanak előadást, jó a kapcsolat az egyházakkal is. Bűnmegelőzésnél 
megemlíti DADA programot, biztonságos internetezéssel kapcsolatos előadások megtartását.  
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Elmondja, hogy baleset megelőzési versenyeken iskolás gyerekek országos vetélkedőkön 
kiemelkedően szerepelnek. Közrendvédelmi munka keretében megemlíti, hogy 2015. évben a 
kiszabott helyszíni bírság csökkent. Ismerteti, hogy kollégái segítik az átkelést a zebráknál, 
hogy kevesebb gyerek sérüljön; rendezvények biztosítása, turisztikai idények biztosítása is 
kiemelt feladatuk. Örömmel számol be arról, hogy 2015-ben a Kiskőrösi Szüreti Napok 3 
napja alatt egyetlen bűncselekmény sem történt. Tájékoztatást ad arról, hogy megfelelő 
rendőri erő jelenléttel, járőrszolgálattal biztosítják a turisztikai idényeket, hogy a turisták ellen 
minél kevesebb bűncselekményt kövessenek el, így azok kellemes élménnyel távozzanak. 
Kiemeli az együttműködésüket a polgárőrséggel, Nemzeti Vámhivatallal, 
önkormányzatokkal, stratégiai partnerekkel, akik erkölcsi-anyagi értelemben támogatják őket  
(ingyenesen biztosítják a  körzeti irodát, lakhatást biztosítanak, a  működési kiadások 
csökkentéséhez hozzájárulnak, térfigyelő kamararendszerek kiépítésével segítik a rend 
fenntartását). Nagyon nagy előnyüknek véli, hogy hely- és személyismerettel rendelkeznek, 
együtt járőröznek, információt adnak, rendezvényeknél is óriási segítséget adnak. Kijelenti, 
hogy náluk nagy a tanyavilág, kb. 5200 tanya tartozik illetékességi területükhöz, melyek 
zömmel lakatlanok, sok a bűncselekmény és hosszú az elkövetés és a feljelentés közötti idő, 
ez nehezíti a nyomást. Elmondja, hogy a polgárőrök járőrszolgálatuk során, ha találkoznak 
idegenekkel, akkor jelzik, ezért álláspontja szerint nagyon fontos a szerepük. Migrációs 
feladatok elemzésénél kiemeli a bevetési csoportok létrehozását, melynek során 3-4 személy 
járőrözött folyamatosan a területükön, továbbá migránsok felügyelete, szállítása volt még a 
munkájuk. Igazgatásrendészetnél elmondja, hogy a balesetek száma a statisztika alapján 
jelentősen csökkent, ismertetése szerint 6 halálos baleset volt illetékességi területükön 2015-
ben, ami véleménye szerint nagyon sok. Kiemeli, hogy Császártöltésen 2 súlyos, 1 könnyű, 6 
anyagi káros baleset történt a 2015-ös évben. Tájékoztatást ad arról, hogy a gyorshajtás áll 
első helyen a baleseti okoknál, elmondása szerint a sebességmérőt alkalmazzák folyamatosan, 
bármikor-bárhol lehet találkozni velük, nem rejtőzködnek, az úttesten tartózkodnak. 
Megerősíti, hogy nem az a cél, hogy bírságoljanak, csupán a balesetek számának csökkentése, 
passzív biztonsági eszközök alkalmazása. Elmondja, hogy a 98 db balesetből 24 ittas vezető 
volt, mely meggyőződése szerint nagyon rossz statisztika. Felhívja a figyelmet, hogy ne 
fogyasszanak szeszesitalt a gépjárművezetők, a sérüléses balesetek száma csökkentése a cél. 
2016. évi célként kiemeli az empatikus, differenciált, emberséges, diszkriminációmentes, 
jogszerű és szakszerű intézkedések foganatosítását, továbbá együttműködő partnerekkel az 
összehangolt közterületi jelenlét megvalósítását. Összegzésként elmondja, hogy a 
közbiztonsági helyzet jónak ítélhető Császártöltés területén. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megköszöni a gazdag információt. 
 
A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
16/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Csizovszki László r. 

alezredesnek, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a község 
közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: képviselő-testület 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester 16.35 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 
16.40 órakor folytatta munkáját. 
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II. 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(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 2016. február 03.  napján tartotta, valamint 
három rendkívüli ülés megtartására is sor került 2016. február 11-én, március 7-én  és március  
30-án. 
 
A Képviselő-testület a 2016. február 03-ai nyilvános képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

- az 1/2016.  (II.03.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester 
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadta, 

- a 2/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a középtávú 
tervezésről hozott döntést, 

- a 3/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester 2016. 
évi szabadságának ütemezését hagyta jóvá,  

- a 4/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület döntött a 
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2016. évi felhasználásáról, 

- az 5/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Hajós Környéki 
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
döntött. A módosított társulási megállapodás aláírása megtörtént.  

- a 6/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Közszolgáltatási 
Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés valamint a 2014. június 26. napján 
megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosítását 
fogadta el, a szerződések aláírására az elfogadásukat követően sor került. 

- a 7/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az Európai Unió által 
meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasításáról határozott, 

- a 8/2015. (II.03.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltés 
Fejlődéséért Közalapítvány részére 500.000 Ft összegű támogatást állapított, mely 
összeg átutalása megtörtént. 
 

A Képviselő-testület a 2016. február 11-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

- a 9/2016. (II.11.) számú Képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület 
Császártöltés Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét fogadta el, 

- a 10/2016. (II.11.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Keceli u. 9. 
szám alatti régi óvoda épületének felújítását, továbbá a beruházás kapcsán pedig 
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el. A testület ugyanezen határozatában a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására Dr. Gáll Bernadett Ügyvédi Irodát - 1013, 
Budapest, Attila u. 22. - bízta meg, valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan a 
bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról döntött. 
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A Képviselő-testület a 2016. március 07-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatot hozta: 
 

- a 11/2016. (III.07.) számú Képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület a 
Keceli utca 9. szám alatti óvoda felújítsa/2016. projekt építési beruházás közbeszerzési 
eljárása során beérkezett ajánlatok elbírálásáról döntött. A testület a közbeszerzési 
eljárás nyertesének a Generál Építőipari Kft (székhely: 6300 Kalocsa, Vasút u. 20.) 
ajánlattevőt hirdette ki.  A vállalkozási szerződés aláírása a nyertes vállalkozóval 
megtörtént, a beruházás megvalósítása folyamatban van. 

 
A Képviselő-testület a 2016. március 30-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

- a 12/2016.  (III.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Kiskőrösi 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról határozott. A 
módosított megállapodás aláírása megtörtént. 

- a 13/2016. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Települési 
Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható 
közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra 14.000.000 Ft támogatási összegre 
pályázat benyújtásáról határozott, továbbá döntött arról, hogy a projekt megvalósítása 
érdekében Császártöltés Község Önkormányzata konzorciumot hozzon létre a Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel, mely konzorciumi megállapodás 
aláírása megtörtént. 

- a 14/2016. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Napköziotthonos 
Konyha vonatkozásában a TKT-Gasztro Kft-vel kötött bérleti szerződés 2016. június 
30. napjával történő felmondásáról határozott, továbbá felhatalmazta a polgármestert a 
felmondási nyilatkozat vállalkozó részére történő kiküldésével, mely határidőben 
megtörtént. 

- a 15/2016. (III.30.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az önkormányzati 
tulajdont képező Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti ingatlan helytörténeti 
gyűjtemény tárházaként történő hasznosítását határozta el „SVÁB ÉRTÉKTÁRHÁZ” 
elnevezéssel. 

 
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
17/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról a polgármester szóbeli beszámolóját tudomásul veszi, azt 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
III. 

 
R e n d e l e t a l k o t á s 

 
 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
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Felkéri Gatter István Gazdasági Irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Gatter István: 
Az írásbeli előterjesztés alapján ismerteti, hogy az önkormányzat gazdálkodását a 
kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja 
el, emellett az önkormányzat fenntartásában és működtetésében van a Császártöltési 
Napköziotthonos Óvoda és a Császártöltési Idősek Otthona. Tájékoztatást ad arról, hogy a 
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda működtetése, az oktatási, nevelési feladatok ellátása, a 
támogatásigénylés és finanszírozás feladatait az önkormányzat 2015. augusztus 31-től átadta a 
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Elmondja, hogy az iskolával, óvodával 
folyamatos a jó együttműködés, az iskola működési költségeit az önkormányzat vállalta, a 
működéshez szükséges forrást teljes egészében az önkormányzat biztosította, egészen 2015. 
08.31-ig. Elmondása szerint 2015. szeptember 1. napjától az iskola működtetési és fenntartási 
feladatait is a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat látja el. Kijelenti, hogy a 
Császártöltési Idősek Otthona működtetési és fenntartási feladatai az önkormányzatot terhelik. 
Elmondása szerint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást mikrotársulásos formában 
oldotta meg 2015. évben is az önkormányzat, mely társulás központja Hajós város és összesen 
3 település tartozik a társuláshoz. Tájékoztatást ad arról, hogy a házi segítségnyújtás feladatot 
a gyakorlatban is működteti az önkormányzat, melynek keretében egy kisbusz került 
megvásárlásra, 2016-tól a személyi feltételek is adottak a feladat ellátásához. Ismerteti, hogy 
önkormányzati szinten a tervezett 430.979 eFt bevétellel szemben 429.484 eFt teljesült, a 
teljesítés 99,7 % volt, ami minimális elmaradást mutat. Előadja, hogy az önkormányzat 
költségvetési bevételén belül a közhatalmi bevételek aránya és a költségvetési támogatások 
aránya a legmagasabb. Ismerteti, hogy a felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a 
buszmegálló támogatása, a házi segítségnyújtás támogatása, valamint a napelemes rendszer 
kialakításának támogatása összeg szerepel. Elmondja, hogy a költségvetési kiadások az 
előirányzathoz képest 94,8 %-ra teljesültek, az önkormányzat költségvetési maradványa 2015. 
évben 20.279 e Ft, a maradványból a számlavezető pénzintézetnél 8.121 eFt likvid 
pénzeszközzel rendelkezett 2015. 12. 31-én. Elmondja továbbá, hogy a maradványa az 
önkormányzatnak 20.279 e Ft, melyből 2016. évi költségvetésbe működési célra 6.000 eFt-ot 
beterveztek. Kijelenti, hogy az önkormányzat 2015. évben értékpapír és kötvény állománnyal 
nem rendelkezett, a buszváró kialakításának finanszírozásához kapcsolódó hitelt teljes 
egészében visszafizette, folyószámla-hitelt nem vett igénybe. Előadja, hogy a mérleg 
főösszege az előző évhez viszonyítva 1.621.240 eFt-ról 1.634.423  eFt-ra nőtt, a növekedés 
0,8 %-os, az eszközökön belül a befektetett eszközök állománya 2014. évben 97,3 %-ot, 
2015. évben 97,45 %-ot tett ki, ami minimális eltérést mutat.  
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén áttekintették tételesen részleteiben a rendelet-
tervezetet.  Megerősíti, hogy minimális az eltérés a tervezett és a teljesítés között. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát is - egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:  
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2016. (V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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IV. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s  
 

 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatást ad arról, 2015. decemberben alkották meg az önkormányzati kitüntetésekről 
szóló önkormányzati rendeletet, melyet elmondása szerint az élet felülírt. Javasolja, hogy 
módosítsák a kitüntetések átadásának határidejét május 31-ről június 30-ra. Tájékoztatása 
szerint az idei évben ünnepélyes keretek között a májusfa kitáncoláskor szeretnék átadni a 
kitüntető díjakat és címeket, ami az idei évben júniusra kitolódik. Javasolja továbbá, hogy a 
jelenleg hatályos rendeletben foglalt 1-1 fő helyett 2-2 főnek legyen adható szakmai kitüntető 
díj évente. Javaslatát azzal indokolja, hogy sok esetben nem egyedül végzik ezen személyek a 
munkájukat (lehet házastárs, vagy két barát)  méltatlannak találná, ha csak az egyik fél kapná 
meg a díjat. Ismerteti továbbá, hogy a mai képviselő-testületi ülés zárt részében fogadják el a 
kitüntetettek személyét, és  a májusfa kitáncolás vasárnapján kerül sor az ünnepélyes 
díjátadásra. 
 
Hábermayer Viktória: 
Javasolja a rendelet-tervezetet kiegészíteni az ülés előtt kiosztásra került melléklettel, mely a 
kitüntetettekre vonatkozó javaslattételi lapot tartalmazza. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, a jegyző által 
javasolt módosításokkal. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 6 
igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:  
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2016. (V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEKRŐL SZÓLÓ 19/2015. (XII.21.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
V. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
 

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy a vízgazdálkodásról szóló törvény előírja, hogy a települési önkormányzat 
köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és 
ellenőrzéséről. Tájékoztatást ad arról, hogy Császártöltés vonatkozásában a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozását 
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a 8/2014. (V.19.) önkormányzati rendelet tartalmazza. Elmondja, hogy az önkormányzat 
2014. július 1. napjától december 31. napjáig – a szükséges pályázati eljárás lebonyolításáig - 
Melkvi Róbert egyéni vállalkozóval kötött a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozóan közszolgáltatási szerződést. Elmondja továbbá, hogy pályázati 
eljárást követően az önkormányzat szintén nevezett vállalkozóval kötött közszolgáltatási 
szerződést 2015. január 1-től 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra. Ismerteti, hogy 
az önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a rendelet kötelező 
tartalmi elemeit képező és időközben módosításra került közszolgáltatási szerződés 
időtartama – 2014. december 31. napjáig helyett 2019. december 31. napjáig – valamint az 
alkalmazható díj legmagasabb mértéke – 2.500 Ft/m3 helyett 2.800 Ft/m3 – nem került 
átvezetésre a helyi rendeletben, azért a közszolgáltatási szerződés és az önkormányzati 
rendelet harmonizációjának megteremtése a rendelet módosítását indokolja. Tájékoztatja a 
testületet, hogy a rendelet-tervezetet előzetesen a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság véleményezte, mely véleményezés során a vízügyi hatóság észrevételt nem tett. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát is - egyhangúan, 6 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2016. (V.2.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL 
ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ 

8/2014. (V.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 

VI. 
 

Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről 
 
 
Előadó: Berger Andrásné családgondozó 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Berger Andrásné: 
Részletesen ismerteti az írásos előterjesztésben leírtakat. Tájékoztatást ad a tárgyi, személyi 
feltételekről, a jogszabályi környezetről. Számszerű adatokkal mutatja a szolgálat 2015. évi 
tevékenységét. 2015. év viszonylatában elmondja, hogy az esetek száma 560, folyamatos 
gondozásban lévő gyermekek száma 23 fő 17 családból, melyek közül új kliens 5 gyermek 4 
családból. Tájékoztatása alapján alapellátott 18 gyermek 14 családból, melyek közül 
védelembe vett 2 gyermek 2 családból.  Ismerteti, hogy 2015. évben ideiglenes hatállyal 
elhelyezett gyermekek száma 2 gyermek 1 családból, átmeneti nevelt 3 gyermek 2 családból 
továbbá tanácsadás keretében történő ellátásban részesült 23 gyermek 17 család 
viszonylatában. Tájékoztatást ad arról, hogy 2015. évben a Gyermekjóléti Szolgálat 
rendszeréből kikerültek az átmeneti nevelt gyermekek valamint 9 alapellátott gyermek, 
tárgyévben tett családlátogatások száma 214, szakmaközi megbeszélések száma 6.  
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Beszámolójában kitér a 2015. évi továbbképzésekre, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság 
előadásában szervezett „Trükkös Tolvajok” címet viselő előadásra. Kiemeli, hogy a gondozott 
családokban kezelt, a gyermekeket veszélyeztető főbb problémák elsősorban a családi 
konfliktusok, anyagi nehézségek, gyermeknevelési-, illetve életviteli problémák, valamint a 
magatartászavar. Tájékoztatást ad a szolgálat által leggyakrabban végzett szakmai 
tevékenységekről, a Családsegítő Szolgálat éves esetszámáról (168 fő), a folyamatos 
gondozásban részesültek számáról (12 fő) valamint ismerteti a 2016. évre kitűzött célokat, 
melyek közül a legfontosabbnak véli a kialakított, jól működő jelzőrendszer fenntartását, a 
jogszabály szerint előírt esetmegbeszélések és éves tanácskozás megtartását. Megköszöni a 
Polgármester Asszony, a Képviselő-testület valamint a kollégák segítségét, támogatását, 
mellyel hozzájárultak munkája ellátásához. Kéri a Képviselő-testületet, hogy beszámolóját 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megköszöni a lelkiismeretes munkát, mellyel a családokat segítik. 
 
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
18/2016. (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi 
tevékenységéről 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajós Környéki Társult 

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
megtárgyalta, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

VII. 
 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. 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. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megköszöni a beszámoló megtartását. 
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A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
19/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának értékelése 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta, 
és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
VIII. 

 
Császártöltés Község Önkormányzatának 2016. évi kulturális programterve 

 
 
Előadó: Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Rácz Hajnalka Mária: 
Részletesen ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatást ad az elmúlt év fő 
célkitűzéséről, az ellátandó állandó feladatokról. Részleteiben ismerteti a 2016. évi 
programnaptárban meghatározott rendezvényeket, programokat. Tételesen felsorolja az 
állandó programokat, a tervezett kiállításokat, rendezvényeket. Elmondja, hogy nyitott 
minden olyan kezdeményezésre, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy színesebb legyen a helyi 
kulturális élet és tartalmasabb a programkínálat. A célkitűzések megfogalmazásánál az 
előterjesztésben foglaltak szerint ismerteti a rövid távú, középtávú és hosszú távú terveit.  
 
Takácsné Stalter Judit: 
Jónak találja, hogy nem kell a szomszédba menni, ha szórakozni akarunk. Elmondja, hogy a 
településen sok civil szervezet valamint a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat  
szinte minden hétvégén szerveznek programot. 
 
Andocsné Lei Mónika 
Élettel telinek találja a programtervet, álláspontja szerint jó úton haladnak. Tájékoztatást ad 
arról, hogy az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta a napirendet és azt az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság javaslatát - 6 
igen szavazattal -  egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
20/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Község Önkormányzatának 2016. évi kulturális programterve 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Császártöltés Község 

Önkormányzatának 2016. évi kulturális programtervét megtárgyalta és azt a jelen 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

IX. 
 

Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés)  
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Gatter Istvánnak, a Gazdasági Iroda Vezetőjének. 
 
Gatter István: 
Elmondja, hogy az ellenőrzési tervben jóváhagyott feladatok közül 2015. évben valamennyi 
vizsgálat megvalósult.  Ismerteti, hogy az ellenőrzések tárgya az étkezési nyilvántartások, 
kedvezmények dokumentáltságára, a teljes körű leltár meglétére valamint a terjedt ki. 
Elmondása szerint a belső ellenőrzés külső erőforrás bevonásával valósult meg, az 
ellenőrzéseket megbízás alapján Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló, belső ellenőr végezte. 
Ismerteti, hogy a belső ellenőrzés tervezése és végrehajtása, az éves ellenőrzési tervnek 
megfelelően a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapult. Elmondása alapján a 
végrehajtott ellenőrzések, a jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett történt, szem előtt 
tartva a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szempontjait. Ismerteti a belső ellenőr 
által elvégzett ellenőrzések legfontosabb megállapításait. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy 
az önkormányzat belső ellenőre által végzett ellenőrzések nem állapítottak meg olyan 
hiányosságot, ami büntető, illetve fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezte volna. Az 
ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatoknál kiemeli, hogy a 
kontrollrendszer nem egy kőbe vésett rendszer, hanem annak dinamikusan kell követnie a 
költségvetési szerv céljaiban, feladataiban bekövetkező változásokat oly módon, hogy a 
szükséges kontrollok beépítése alkalmas legyen az új, módosult feladatok követésére. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
A Pénzügyi Bizottság nevében és képviseletében örömét fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 
nem tárt fel súlyos hibát a belső ellenőrzés. Elmondja, hogy amit kellett, azt a hivatal 
szakemberei pótolták, korrigálták. Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a 
testület felé elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület – figyelemmel a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal -  
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
21/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzésről 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát is figyelembe véve – az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló 
összefoglaló jelentést a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Az összefoglaló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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X. 
 

Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi beszámolója 
 

 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit  
Átadja a szót Oláh József képviselőnek a napirend ismertetése céljából. 
 
Oláh József: 
Ismerteti, hogy Paksi Dénes tűzoltóparancsnok Soltvadkerten van jelenleg képviselő-testületi 
ülésen, ott tart beszámolót, ezért nem tudott eljönni személyesen a beszámoló szóbeli 
előterjesztésére. Elmondja, hogy a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság továbbra is 12 
település védelmét látja el. Ismerteti, hogy a 2015-ös évben saját működési területén 274 
alkalommal riasztották őket különböző káreseményekhez, tűzeset 187, műszaki mentéshez 
való vonulás 120 alkalommal történt. Tájékoztatást ad arról, hogy 2015-ben 1 db V-ös 
kiemelt tűzeset volt, Kaskantyú külterületén a borókás égett. Kiemeli, hogy emlékezetes 
szélvihar söpört végig a megye középső térségén május 6-án az esti órákban, melynek 
kapcsán 10 riasztás érkezett a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksághoz. Ismerteti, hogy 
a Parancsnokság működési területén működő Kecel és Soltvadkert Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság az elmúlt években szakmai felügyeletük alatt végezte a munkáját. A 
polgárvédelmi szakterület ismertetésénél elmondja, hogy a kirendeltség területén két 
veszélyforrás miatt terveznek befogadást, az egyik az árvíz –mely nem veszélyezteti a 
települést-, a másik a nukleáris veszélyeztetettség. Ismerteti, hogy Császártöltés település 
befogadó megyéje Békés-megye, Gyula települése nukleáris veszélyeztetettségből adódóan. 
Elmondja, hogy a Császártöltési Önkéntes Tűzoltók 2015. évben 10 esetben vonultak 
tűzesethez, 2 alkalommal vidékre. Felhívja a figyelmet a kéménytüzekre, ismerteti, hogy 
2015. évben 2 ilyen eset volt a településen, 2016. évben pedig eddig egy esetben fordult elő 
kéménytűz. Ismerteti, hogy a kéményseprés megváltozik, ingyenes lesz, javasolja, hogy 
mindenki kotortassa ki a kéményét. Tájékoztatást ad arról, hogy téves riasztás 1-1 volt, 
technikai áramszünet után az AE Plast Kft-nél, illetve a borpincénél volt az idén. Elmondja, 
hogy Kiskőrösről már 3 éve nem vonult ki a településre a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság, mert a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület mindent megoldott 
önerővel. 
 
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
 
22/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi beszámolója 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskőrösi Hivatásos 

Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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XI. 
 

Egyebek 
 

Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2015. évi felhasználása 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti a Környezetvédelmi Alap 2015. évi tényleges felhasználásának alakulását. 
Tájékoztatása szerint az Alap 2014. 12.31-ei pénzmaradványa 857.235,- Ft, 2015. évi 
bevétele 866.185,- Ft, a 2015. évi kiadása: 248.440 Ft így az Alap 2015.12.31-ei 
pénzmaradványa: 1.474.980 Ft. Elmondja, hogy a 2015. évi kiadások a 2015. évben 
megvalósított járdaépítés anyagköltségeit akarják. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy a célnak megfelelően lett 
felhasználva az Alapba befolyt összeg, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását 
javasolja. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal -  
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
23/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2015. évi felhasználása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 

Alapba befolyt összegek 2015. évi felhasználását a 10/2015. (II.11.) számú határozatában 
megjelölt céloknak megfelelőnek tartja, elfogadja. 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Keceli u. 9. szám alatti ingatlan forgalomképtelen ingatlanná történő átminősítése 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsé Stalter Judit: Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek a napirend ismertetése 
céljából. 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület az 55/2013. (VI.28.) számú határozatában döntött az 
egykori óvoda épületének forgalomképes ingatlanná történő átminősítéséről, arra való 
hivatkozással, hogy az üresen álló ingatlan önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását 
közvetlenül nem szolgálja. Tájékoztatást ad arról, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi 
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Önkormányzat testülete 2016. április 26. napján a 14/2016. (IV.26.) számú határozatában 
kezdeményezte Császártöltés Község Önkormányzata, mint ingatlan tulajdonosa felé az 
óvoda székhelyének áthelyezését a korábbi óvoda épületébe, a Császártöltés, Keceli u. 9. 
szám alá. Elmondja, hogy Császártöltés Község Önkormányzata a 10/2016. (II.11.) számú 
határozatában döntött az egykori óvoda épületének felújításáról, mely beruházás a tervek 
szerint 2016. júliusára befejeződik, ezért nincs akadálya annak, hogy a 2016/2017-es tanév 
kezdetétől funkcionálisan elláthassa az óvodai nevelési feladatokat. Tájékoztatja a testület 
tagjait, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelete értelmében korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül többek között a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló intézmények, középületek.  
 
A Képviselő-testület –  6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
24/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Keceli u. 9. szám alatti ingatlan forgalomképtelen ingatlanná történő átminősítése 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  hozzájárulását adja a 

tulajdonát képező, 919 helyrajzi számú, 6239 Császártöltés, Keceli u. 9. szám alatti kivett 
óvoda megnevezésű ingatlan Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat általi 
óvodai nevelési feladatok ellátása céljából történő hasznosításához a 2016/2017-es 
nevelési évtől kezdődően. 

2.) A Képviselő-testület hozzájárul a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 
fenntartásában és működtetésében lévő Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda 
székhelyének 2016. szeptember 1. napjától történő megváltoztatásához és a köznevelési 
intézmény székhelyének a 6239 Császártöltés, Keceli u. 9. szám alatti címre történő 
bejegyzéséhez. 

3.) A Képviselő-testület a törzsvagyon körébe tartozó 919 hrsz-ú, Császártöltés, Keceli u. 9. 
szám alatti kivett óvoda megnevezésű ingatlan korlátozottan forgalomképes ingatlanná 
történő átminősítéséről döntött. 

4.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesületének kérelme 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének kérelmét, 
miszerint 100.000 Ft támogatási összeget kérnek kirándulásra. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 20.000 Ft-ot javasol támogatási 
összegként kifizetni a helyi szervezetnek, ezzel is támogatva őket. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal - 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
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25/2016. (IV.27.) 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 Ft,- 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 2016. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatás kérelmét, miszerint 300.000 Ft 
támogatás kérnek. Tájékoztatja a testületet, hogy az Egyesület tánccsoportja az idén ünnepli 
fennállásának 35. évfordulóját, melyet egy nagyszabású rendezvény keretében szeretnének 
megünnepelni. Elmondja, hogy a táncosok minden felkérésnek eleget tesznek, kitartóan 
jönnek minden rendezvényre. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mely szerint a jubileumi év miatt 200.000 Ft 
támogatási összeg kifizetését javasolják. 
  
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal - 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
26/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi 

Kulturális Egyesület – 6239 Császártöltés, Tavasz u. 34. – részére 200.000,- Ft, azaz 
kettőszázezer 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 2016. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
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Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját nem kell bemutatni, 
mert mindenki ismeri értékes munkájukat. Elmondása szerint mindenkinek próbálnak 
segíteni. Tájékoztatást ad arról, hogy a testület többel is támogatná őket a  kérelemben 
feltüntetett összegtől anyagi lehetőség esetén, hiszen életminőségünk múlik rajtuk, hogy 
időben odaérjenek. Elmondja, hogy az egyesület kérelmében 500.000 Ft-ot támogatás 
megítélését kéri a testülettől működési támogatás címén. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata, - szívük szerint többet adnának, de az anyagi 
keretet figyelembe kell venni - hogy 280.000 Ft támogatásban részesítsék őket.  
 
Oláh József: 
A Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökeként bejelenti személyes érintettségét és 
kéri a szavazásból történő kizárását. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal -  
egyhangúan az alábbi határozatokat hozza: 
 
27/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Oláh József személyes érintettsége 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme napirend 
megszavazása idejére Oláh József képviselőt – személyes érintettsége miatt – a 
szavazásból kizárja. 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 
 
28/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület – 6239 Császártöltés, Keceli u. 2. – részére 280.000,- Ft, azaz 
kettőszáznyolcvanezer 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 2016. május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Körzeti megbízott támogatása 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Takácsné Stalter Judit: 
A körzeti megbízott támogatásával kapcsolatosan elmondja, hogy a bejárás költségeinek 
támogatására, a tartalékkeret terhére javasol évi 140.000,- Ft-ot, havi egyenlő részletben 
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kifizetni. Ismerteti, hogy a körzeti megbízott Kalocsáról jár be, hogy a statisztikát szinten 
tartsa, vagy javítsa, személyes jelenléte szükséges a faluban.  Tervei szerint a korábbiaknak 
megfelelően egy MOL kártyát kapna, amivel csak az ő járművét lehetne megtankolni.  
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a támogatás megállapítása esetén a Rendőrséggel szerződést 
kell kötni, az ő engedélyük is szükséges a támogatáshoz. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, támogatási szerződés megkötése után a Pénzügyi Bizottság javasolja 140.000 Ft, 
havi egyenlő részletekben történő kifizetését. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal - 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
29/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Körzeti megbízott támogatása 
 
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi körzeti megbízott 

részére, a körzeti megbízott bejárási költségeinek csökkentésére 140.000,- azaz 
egyszáznegyvenezer Ft összegű támogatást különít el költségvetésében a tartalék keret 
terhére. 

2.) A támogatási összeg körzeti megbízott részére történő folyósítására a támogatási 
szerződés megkötését követően havonta, havi egyenlő részletekben kerül sor 2016. 
december 31-ig. 

3.) A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kell 
elszámolni. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, 
illetve aláírására. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Borbényi Róbert ingatlanvásárlási kérelme 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Takácsé Stalter Judit:  
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek a napirend ismertetése céljából. 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy Borbényi Róbert László Császártöltés, Szigeti Majorban az állattartó telepével 
határos területet (árok és legelő) szeretné megvásárolni. Elmondja, hogy Barabás Róbert 
köztisztviselővel történt egyeztetést követően megállapítást nyert, hogy az érintett ingatlan a) 
és b) alrészletből áll, melyek közül az a) alrészlet 1.0560 ha nagyságú kivett árok, a b) 
alrészlet 0.5287 ha nagyságú legelő művelési ágú ingatlanrész. Tájékoztatást ad arról, hogy az 
a) alrészletű kivett árok ingatlanrész forgalomképtelen törzsvagyon, ezért nem értékesíthető.  
Elmondása szerint a b) alrészletű legelő értékesítésére sor kerülhet, azonban nem történt 
előzetes tárgyalás, egyeztetés. Javasolja, hogy a testület hatalmazza a Polgármester Asszonyt 
a további egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, melyek függvényében a soron következő 
ülésen szülessen döntés az esetleges értékesítésről. 
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Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy Pénzügyi Bizottság javasolja további egyeztetés lefolytatását kérelmezővel. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal - 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
30/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Borbényi Róbert ingatlanvásárlási kérelme 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Borbényi Róbert László – 

6237 Kecel, Császártöltési u. 17. - kérelmének tárgyalását a Pénzügyi Bizottság javaslatát 
is figyelembe véve – elhalasztja a további szükséges egyeztetések lefolytatása érdekében. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a 
kérelmezővel és annak eredményéről a soron következő rendes testületi ülésen nyújtson 
tájékoztatást 

  
Határidő: soron következő rendes testületi ülés 
Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Ballarding Kft. ingatlanvásárlási kérelme 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Takácsé Stalter Judit: Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek a napirend ismertetése 
céljából. 
 
Hábermayer Viktória: 
Elmondja, hogy a Ballarding Kft-nek telephely létesítése a célja Császártöltésen, ezért 
kérelmében kéri hogy az önkormányzat vegye figyelembe ezt az eladási ár megállapításánál. 
Tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a kérelemhez kiadott térképen zölddel jelölt területek 
képezik a kérelem egyik tárgyát és a rózsaszínnel jelölt terület a kérelem másik részét. 
Elmondja, hogy abban az esetben, ha az önkormányzat a zölddel jelölt, egymás melletti 
valamint egymással szembeni ingatlanok értékesítését határozza el, akkor szinte valamennyi 
önkormányzati telek értékesítésre kerülne. Felhívja a testület figyelmét, hogy a zölddel jelölt, 
térképen Z-1 jelzésű terület csak területrendezést követen értékesíthető, továbbá ismerteti, 
hogy az ezzel szembeni építési telkek nagy része jelenleg bérbe van adva. Elmondása szerint 
van olyan eset, ahol a bérlet időtartama 20 évre szól, de ez a bérleti szerződés értelmében a  
gazdasági év végére felmondható 3 hónappal korábban. Ismerteti, hogy a rózsaszínnel jelölt 
695/51 helyrajzi számú terület sem 21.723 m2 a valóságban, ezért ez is rendezésre váró 
terület, mert ebben benne van az út, amit ki kell méretni, és csak ezt követően kerülhet sor az 
értékesítésre. Tájékoztatást ad arról, hogy értékesítés esetén a vevőt terhelik a 
területrendezéssel kapcsolatban felmerülő költségek. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy Pénzügyi Bizottság örül, hogy telephelyet akar létesíteni Császártöltésen a 
Ballarding Kft. Elmondja, hogy megvitatták a kérelmet, és arra jutottak, hogy az összes 
építési telket nem célszerű  eladni a  zöld jelzésű területről, viszont a narancssárga jelzésű 
területet a területrendezést követően javasolják értékesítésre, mely értékesítés során a 
területrendezés költségei a vevőt terhelnék. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Pénzügyi 
Bizottság az ingatlan értékesítési árát 200 Ft/m2  összegben javasolja megállapítani.  
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Takácsné Stalter Judit:  
Ismerteti, hogy a kérelmező „és-vagy” kérte a területeket,  ő a „vagy” megoldást javasolja 
választani, a rózsaszín jelzésű területet álláspontja szerint is rendezni kell.  Örül, hogy 
községünkbe hozza a Ballarding Kft. a vállalkozását, mert ez előnyös a településnek iparűzési 
adó, munkahelyek teremtése szempontjából is. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Javasolja a Ballarding Kft. képviselőjével a kapcsolat felvételét, intenzívebb eszmecsere 
folytatását, hogy milyen beruházást akar itt létesíteni. 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Elmondja, hogy kérelmezőnek 1 terület is elég lenne az induláshoz, ismertetése szerint a cég 
számítógép kiegészítőkkel foglalkozik. Véleménye szerint kedvező az ár, mert 250 Ft volt az 
építési telek ára 10 évvel ezelőtt. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát -  6 igen szavazattal, - 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
31/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Ballarding Kft. ingatlanvásárlási kérelme 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát is – a Ballarding Kft. (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.)  
kérelmére az önkormányzati tulajdont képező császártöltési 695/51 hrsz-ú, jelenleg 
21.723 m2 nagyságú szántó és épület művelési ágú ingatlan értékesítéséről határozott. 

2.) A Képviselő-testület döntése alapján az értékesítésre kizárólag a jelenleg érvényben lévő 
településrendezési tervnek megfelelő telekalakítást követően kerülhet sor. 

3.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pontjában meghatározott ingatlan vételárát 200,-
Ft/m2 árban határozza meg. 

4.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1) pontjában meghatározott ingatlanrész vevőjéül a 
Ballarding Kft-t - 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16. - jelöli ki. 

5.) Az ingatlan adás-vételével 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 illeti meg. 

7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
a telekhatár rendezést követően az adásvételi szerződés aláírására valamint a 474/2013. 
(XII.12.) Korm. rendeletben meghatározott eljárás lebonyolítása során az önkormányzat 
teljes körű képviseletére. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: polgármester 
  
 
Ballarding Kft. ingatlan bérletére vonatkozó kérelme 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy a Ballarding Kft. irodát szeretne nyitni a kérelmezett helyiségben. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a cégnek nincs jelenleg településünkön irodája, azonban 1 



21 
 

alkalmazottja már van, aki jelenleg otthon dolgozik. Elmondja, hogy az egykori fizikoterápia 
helyiségében jelenleg használt ruhákat tárolnak, azonban véleménye szint a helyiség 
bérbeadásának nincs akadálya. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a kérelemben megjelölt ingatlan kérelmezőnek 
történő bérbeadását. Elmondása szerint a Pénzügyi Bizottság a jelenleg érvényben lévő bérleti 
díjakat figyelembe véve, 20.000 Ft/havi összeget javasol bérleti díjként meghatározni.  
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát -  6 igen szavazattal - 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
32/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
Ballarding Kft. ingatlan bérletére vonatkozó kérelme 

1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – a Ballarding Kft.-t (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 
16.) kérelmére - a Császártöltés Keceli u. 5. szám alatti társasház I/3. számú, 26 m2 

nagyságú önkormányzati tulajdont képező iroda bérlőjéül kijelöli. 
2.) A Képviselő-testület a bérleti díj összegét havi 20.000,- (azaz húszezer) Ft-ban állapítja 

meg. 
3.) A bérleti jogviszony 2016. június 1. napjától határozatlan időre szól. 
4.) Az iroda esetleges felújításával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség az 1.) 

pontban megjelölt bérlőt terheli. 
5.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésével, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester a nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 18.00 órakor 
lezárta. 
 
 
 

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


