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Ügyiratszám: 30-11/2016. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én  
              13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
              tanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Andocs Lei Mónika, Hegyi Zoltán, Oláh              
                         József, Stadlerné Csányi Éva képviselők 
                        (5) 
          
Igazoltan távol:  Lovasi Gábor alpolgármester 
                         Dr. Rígler Kálmán képviselő 
        
Hábermayer Viktória jegyző 
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető 

 
 
T akácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, javasolja az egyéb napirend pontba felvenni a 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatvállalásra vonatkozó napirendet. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1.) Vis maior címén támogatási igény benyújtása 

Takácsné Stalter Judit polgármester 
2.) A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda között létrejött 

munkamegosztási megállapodás módosítása 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

3.) A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola között 
létrejött munkamegosztási megállapodás módosítása 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

4.) A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Idősek Otthona között létrejött 
munkamegosztási megállapodás módosítása 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

5.) Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatvállalás 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
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I. 
 

Vis maior címén támogatási igény benyújtása 
 
 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Elmondja, hogy júniusban a leesett hatalmas mennyiségű eső megrongálta a 2151/1. hrsz-ú 
területen a partfalat és tűzoltó utat, a károsodás 210 m2 útfelületet, 60 m rézsűt, 210 m2 
partfalat érintett. Ismerteti, hogy a szakértő szerint a kár sokkal nagyobb, mint amire 
gondoltak, kb. 40 millió forintos összeg. Elmondja, hogy az önkormányzat nincs  
berendezkedve ilyen természeti kár helyreállítására, de vis maior címén támogatás 
igényelhető az önkormányzati tulajdon helyreállításának részbeni támogatására. A károk 
helyreállításának tervezett összköltsége elmondása szerint 38.945.820 Ft, melynek fedezetét 
az önkormányzat nem tudja biztosítani. Tájékoztatja a testületet, hogy a káresemény 
helyreállításához 10% saját erőt, azaz 3.894.582 Ft-ot kell biztosítani, a vis maior támogatási 
igény a fennmaradó 90%, azaz 35.051.238 Ft. Ismerteti, hogy a képviselő-testület támogató 
döntése szükséges a támogatási igény benyújtásához. 
 
Lei Mónika: 
Kérdezi, hogy mennyi az esély a teljes kárösszeg elnyerésére? 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Elmondása szerint bízik abban, hogy egy részét meg fogja kapni az önkormányzat. 
Ismertetése alapján ritkán döntenek a teljes összege kifizetéséről. Tájékoztatja a testület 
tagjait, hogy komoly indokkal, dokumentációval alátámasztva történt a támogatási igény 
benyújtása. 
 
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
59/2016. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Vis maior tartalék címén támogatási igény benyújtása (Bajcsy-Zs. utcai út és partfal 
károsodás) 

 
1.) Császártöltés Község Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior 

támogatás címen  pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: 2151/1 hrsz. út és partfal károsodás a rendkívüli időjárás 
(esőzés) következtében. 

Helye: 6239 Császártöltés, Bajcsy-Zsilinszky utca 2151/1 hrsz. 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

3.894.582 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 % 

Egyéb forrás  0 Ft 0 % 

Vis maior támogatási igény 35.051.238 Ft 90 % 

Források összesen  38.945.820 Ft 100 % 
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2.) A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 38.945.820,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.  

3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi.  

4.) A károsodott ingatlan - 2151/1 hrsz-ú út és partfal - az önkormányzat 
településüzemeltetési kötelező feladatának ellátását szolgálja. Az önkormányzat más - a 
tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

5.) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik, a hivatkozott ingatlanra a jellege miatt (út és partfal) biztosítás nem köthető, 
ennek megfelelően az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 

6.) A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

7.) A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. 

8.) A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

II. 
 

A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda között létrejött 
munkamegosztási megállapodás módosítása 

 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Elmondja, hogy a munkamegosztási megállapodás módosítását az óvoda székhelyének  2016. 
szeptember 1. napjával történő megváltoztatása indokolta. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy 
a kiadott előterjesztésben átvezetésre került továbbá a Polgármesteri Hivatal megváltozott 
bankszámlaszáma is. 
 
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
60/2016. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda között létrejött 
munkamegosztási megállapodás módosítása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Császártöltési Német Nemzetiségi 
Óvoda valamint a Polgármesteri Hivatal között létrejött munkamegosztási megállapodás 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást 2016. szeptember 
1. napi hatállyal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző és érintett intézményvezető 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

III. 
 

A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola között 
létrejött munkamegosztási megállapodás módosítása 

 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy a munkamegosztási megállapodás módosítását az iskola elnevezésének 2016. 
szeptember 1. napjával történő megváltoztatása indokolta. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy 
a kiadott előterjesztésben az előző napirendben elmondottakhoz hasonlóan átvezetésre került 
továbbá a Polgármesteri Hivatal megváltozott bankszámlaszáma is. 
 
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
61/2016. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola között 
létrejött munkamegosztási megállapodás módosítása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Császártöltési Német Nemzetiségi 
Általános Iskola valamint a Polgármesteri Hivatal között létrejött munkamegosztási 
megállapodás módosítását valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást 
2016. szeptember 1. napi hatállyal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző és érintett intézményvezető 

 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
IV. 

 
A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Idősek Otthona között létrejött 

munkamegosztási megállapodás módosítása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Elmondja, hogy a munkamegosztási megállapodás módosítás elsősorban a Polgármesteri 
Hivatal valamint az Idősek Otthona megváltozott bankszámlaszámainak átvezetésére irányul. 
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A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
 
62/2016. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Polgármesteri Hivatal és a Császártöltési Idősek Otthona között létrejött munkamegosztási 
megállapodás módosítása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek 
Otthona valamint a Polgármesteri Hivatal között létrejött munkamegosztási 
megállapodás módosítását valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást 
2016. szeptember 1. napi hatállyal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző és érintett intézményvezető 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
V. 

 
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatvállalás 

 
 

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy gyermekétkeztetés vonatkozásában a Kid Food Kft. és a 
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött vállalkozási szerződés 
augusztus 31-ig hatályos. Ismerteti, hogy a Konyha működési engedélyezési eljárása jelenleg 
folyamatban van. Tájékoztatást ad arról, hogy a gyermekétkeztetési feladatok 2016. 
szeptember 1. napjától történő zavartalan ellátása érdekében átmeneti időre 2016. szeptember 
1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra a nemzetiségi önkormányzat 
meghosszabbítja a szerződését a Kid Food Kft-vel, majd 2016. október 1. napjától az 
önkormányzat fenntartásában lévő Napközi Konyha látná el az ételek előállítását. Elmondja, 
hogy szeptemberben a Kid Food Kft. már nem vállalja az ételek kiszállítását a településre, 
ezért azt valamint az ételek kiadagolását és tálalását a nemzetiségi önkormányzatnak kellene 
megoldania. Javaslata szerint a jelzett időben a kiszállítás történhetne a Császártöltés Község 
Önkormányzata tulajdonát képező ételszállításra alkalmas gépjárművel, továbbá az ételek 
kiadagolását és tálalását elvégezhetnék a Napközi Konyha állományában lévő alkalmazottak. 
 
Gatter István: 
Megerősíti, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a nemzetiségi önkormányzat saját 
erőből nem tudná az átmeneti időben ellátni ezen feladatokat, azért ezt az önkormányzat a 
felmerülő költségekkel együtt magára vállalná a testület támogató döntése esetén. 
 
 
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
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63/2016. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatvállalás 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 1. és 

2016. szeptember 30. közötti időtartamban a gyermekétkeztetés zavartalan ellátása 
érdekében 2016. évi költségvetése terhére vállalja óvoda és iskola esetében a készételek 
valamint tízórai és uzsonna vonatkozásában az alapanyagok naponkénti kiszállítását a 
Nemesnádudvar, Kossuth L. u. 1. szám alatti székhelyű Kid Food Kft-től a 6239 
Császártöltés, Keceli u. 9. szám alatti, önkormányzati tulajdont képező Napközi 
Konyhára, ahol a jelzett időtartamban biztosítja továbbá az ételek kiadagolását és tálalását. 

2.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: polgármester  

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli 
ülést 13,20 órakor bezárta. 
 
 
 

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


