Ügyiratszám: 30-16/2016.

Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november
29-én 18,00 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 képviselők.
(6)
Igazoltan távol: Dr. Rígler Kálmán képviselő
40 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.
N a p i r e n d:
1.) Tájékoztatás az önkormányzat 2016. évi működéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
2.) Lakossági hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit
I.
Tájékoztatás az önkormányzat 2016. évi működéséről
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit polgármester:
Ismerteti, hogy 2016-ban többször tartott lakossági találkozót - Kiscsalán, a
Tűzoltószertárban, egy helyi lakos pincéjében -, ahol az érdeklődők elmondhatták
problémáikat, de ezen felül személyesen neki, vagy a képviselő-testület tagjainak is
észrevételt tehettek.
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Tájékoztatást ad arról, hogy a felvetetett problémákat megpróbálták orvosolni, melyek nem
voltak nagy kérések, az életminőség javításával kapcsolatos kérelmek voltak.
Ismerteti, hogy 2016-ban ez idáig a testületi ülések száma 11 volt, mely üléseken összesen 10
rendelet és 85 határozat született. A rendeletek közül a legfontosabbak között említi a
költségvetés módosítására, a szociális ellátások térítési díjának módosítására, zárszámadásra,
önkormányzati kitüntetések módosítására, az egészségügyi alapellátás körzeteire vonatkozó
rendeleteket. A határozatok sorából kiemeli az óvoda felújítás, kerékpárút, a Sváb Értéktárház
kialakítása, kulturális programterv elfogadása, a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata,
Császártöltési Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése, Konyha felújítása,
Vis maior támogatási igény benyújtása, szociális célú tüzelőanyag vásárlása, valamint a
Napköziotthonos Konyha ellátotti körének bővítése tárgyú határozatokat
Költségvetésből kiemel néhány számadatot. Ismerteti, hogy miből tevődött össze a bevétel.
Elmondja, hogy az állami támogatások összege 144.478 eFt volt, mely a bevételek 54,77 %-át
képezi. Ismerteti, hogy a bevételek 28,08%-át a közhatalmi bevételek adják, melyek a
különböző adókból tevődnek össze. Tájékoztatása szerint a működési bevételek a bevételek
15,72 %-át képezik, ezen kívül beszámol egy ingatlanértékesítésről, amely egy kisebb
földterület volt, melynek összege a bevételek 0,03 %-át eredményezte. A bevételek kapcsán
még megemlíti, hogy a Kistérségi Társulással volt egy elszámolás, melynek eredményeként
3.711 e Ft illeti meg az önkormányzatot, mely bevétel a bevételek 1,41 %-át adja.
Tájékoztatást ad arról, hogy a kiadások összege 242.046 eFt, és ide sorolhatók a személyi
juttatások, a járulékok, az adók, beruházások, felújítások, valamint többek között a
lakásvásárlási támogatás volt. Kiemeli, hogy beruházásokra, felújításokra az önkormányzat
42.940 eFt-ot fordított. Az óvoda felújításán kívül a beszerzések között említi a
bontókalapács, kétkerekű kézikocsi, locsolótömlő, betonkeverő, kapálógép, motoros fűkasza,
mikrofonok, konyhai eszközök beszerzését, amelyek a mindennapi munkához
elengedhetetlenek.
Kiemeli, hogy a jelenlegi regisztrált munkanélküliek száma 29 fő, 2300 fő a lakosságszám,
2016. évben 25 fő halt meg, 10 pár házasodott és 5 gyermek született. Elmondja, hogy a
közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma 22 fő, a Polgármesteri Hivatalban 11 fő,
Önkormányzatnál 12 fő, Idősek Otthonában 13 fő, Általános Iskolában 23 fő, Óvodában 12
fő, összesen 96 fő.
Ismerteti, hogy a házi segítségnyújtás január óta működik, jelenleg 9 fő ellátottal. Elmondja,
hogy ez a maximális létszám, van várólista is, akkor kerülhet be valaki, ha az ellátottak közül
felmondja valaki a megállapodást.
A Családsegítő Szolgálat tevékenységével kapcsolatosan előadja, hogy a gyermekjóléti és
családsegítő munka együtt működik, az egész családra kiterjed, az eddigi esetek száma 2016.
évben 1098 darab, ez évben 190 kliens fordult meg a szolgálatnál, akik közül 63 új volt.
Ismerteti, hogy folyamatos gondozásban eddig idén 49 fő részesült. Tájékoztatása szerint
leggyakrabban az alábbi problémákkal keresik fel a családot: információhiány, családi
kapcsolat problémája, anyagi gond, gyermeknevelési, ügyintézési nehézségek. Ismerteti, hogy
a szolgálat vezetője beszámolt arról, hogy egyre többen keresik meg, sokszor már későn
érkezik felé a jelzés. Kér mindenkit, hogy időben jelentsék a problémát amit látnak a
környezetükben, mert akkor tudnak segíteni, és megelőzni a nagyobb bajt. Elmondja, hogy
törvény szabályozza, hogy a bejelentő személye titokban marad.
Az iskolánál kiemeli a tanulói létszámot, mely jelenleg 163 fő, az óvodában pedig 58
gyermek van, a könyvtárban 2 könyvtáros dolgozik, mindketten a kulturális
közmunkaprogram keretében, bérüket a minisztériumból kapják. Ismerteti, hogy a
Könyvtárban 519 fő beiratkozott olvasó van, sokféle színes programokkal várják az
olvasókat.
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A kulturális és sportéletben megemlíti a Teleházat, ahol 1 fő művelődésszervező, 1 fő
takarító, a 1 fő gondnok félállásban dolgozik, akik munkáját 1 fő kulturális közmunkás segíti.
Itt emeli ki, hogy mit jelent az, hogy kulturális közmunkás: az önkormányzat már 2 éve
igénybe veszi ezt a lehetőséget a minisztériumtól, ezzel segítenek azoknak az érettségizőknek,
akiknek első nekifutásra nem sikerül egyetemre-főiskolása bejutniuk. Elmondja, hogy ez 8
órás bejelentett állás, fizetést kapnak és ez mellett fel tudnak készülni a felvételire. Lényeges
az önértékelésük számára, más hasznos, fontos feladatok kapnak, hiszen segítséget adnak a
császártöltésiek közösségének. Ezek után ismerteti a 2016. év jelentősebb programjait, melyet
sok esetben a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen tartottak. A
programok között többek között megemlíti, hogy januárban került sor a Kitelepítési
Emlékműsor megtartására, ezen felül megrendezésre került iskolabál, svábbál, a felvidékiek
emlékműsora, a Tájházak Napja, Májusfaállítás és kitáncolás, Múzeumok Éjszakája,
Falualapítók Ünnepe, Szüreti Sokadalom, Szüreti bál, Idősek Napja, megemlékezés a
Málenkij Robot áldozataira, valamint az Adventi gyertyagyújtások. Ismerteti a jelenlévőket
arról, hogy 2016. december 4-én a Császártöltés 2. kötet, 2016. december 11-én pedig a Sváb
szótár kiegészítő kötetének a „Szákcé, szákcé, hácé kszád”-nak a bemutatója lesz. Az állandó
programot között megemlíti a Nyugdíjas klubot, a Töltési Tűforgatókat, a Kreatív Klubot, a
Fazekas Házat, a teremfocit, tollaslabdát, pilátesz tornát, a Baba-mama klubot, a
múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Fontosnak tartja, hogy minél színesebb legyen a
közösségi élet a különböző korosztályoknak, támogatják őket a lehetőségekhez mérten, helyet
és egyéb lehetőségeket is biztosítanak a korosztályok számára. Elmondása szerint az a lényeg,
hogy ezek a közösségen belül szerveződjenek, a szabadidő hasznos eltöltése, jó közérzet
biztosítása a cél. Az együttesek között megemlíti a Fuchs Sváb asszonykórust, a
Fúvószenekart, a császártöltési tánccsoportot, akik az idén ünneplik a 35 éves jubileumukat,
melynek alkalmából 2016. december 3-án bálat rendeznek, melyre sok szeretettel várnak
mindenkit. A tánccsoport kapcsán tájékoztatást ad arról, hogy a Császártöltési Német
Nemzetiségi Kulturális Egyesület a Bács-Kiskun Megye Nemzetiségéért Díjat kapott ez év
októberében.
Ismerteti, hogy a Hírmondó minden páratlan hónapban jelenik meg, aktualitások, friss hírek
bemutatásával.
Elmondja, hogy a 2016. évi kitüntetések átadására képviselő-testületi határozat alapján került
sor. Ismerteti, hogy az idei évben Deggenhausertal polgármestere Knut Simon kapta meg a
díszpolgári címet, Epres István Császártöltés Község Közéletéért, Mintál Ferencné az oktatásnevelésért, Angeli Mátyás a kultúráért, Dr. Scheibl József az egészségügyért és Ledniczky
János a sportért kapott kitüntetést.
Az egyesületek kapcsán beszámol a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesületről, akik
létszáma 47 fő. Tájékoztatása szerint az egyesületnek az idei évben 15 kivonulásuk volt, kb.
400 ezer forintból gazdálkodnak. Hangsúlyozza, hogy nagyon büszkék rájuk, hiszen erre a
helyi egyesületünkre a környező települések is számíthatnak. Kiemeli a Polgárőrség
munkáját, akik az idén alakultak 33 fővel, a közbiztonságban nagyon fontos a
közreműködésük, részvételükkel biztonságot nyújtanak, hétvégente rendszeres szolgálatot
adnak közösen a rendőrökkel. Az Egységes Falusi Sportkörrel kapcsolatosan elmondja, hogy
az U14-es osztály idén alakult 13 regisztrált játékossal. Ismerteti, hogy a felnőtt csapat 2014ben indult újra, az egyesület jelenleg 23 fő regisztrált játékossal működik, köszöni a játékukat.
Elmondja, hogy nem működött hosszú ideig a futballcsapat, a lemaradást sok idő behozni,
hosszú folyamat a jó csapat kialakítása. Ismerteti, hogy szabadidőben, térítés nélkül fociznak
a játékosok, de töltést képviselik. Álláspontja szerint a csapatnak még erősödni kell, a jól
működő csapat kialakítása hosszú folyamat, sok türelemre van szükség a játékosok és a töltési
szurkolók részéről is. Véleménye szerint a csapatnak működnie kell, mert egy későbbi
újraindításra kicsi lenne az esély.

4
Ismerteti, hogy TAO pályázat keretében 5 millió forintot nyertek, melyet kútfúrásra, kisebb
eszközök pl. mosógép, sporteszközök, fűnyíró vásárlásra fognak felhasználni, ezzel is segítik
a sport fejlődését.
Elmondja, hogy működnek alapítványok, melyekkel közösen összefogva szerveznek
rendezvényeket. Kiemeli az óvodai „Falatkák Alapítványt”, akik nemcsak az óvodásokat,
hanem az óvodát is támogatják. Említésre méltónak tartja az óvoda átadásánál megnyitott
kiállításukat, ami az óvoda folyosóin került elhelyezésre állandó jelleggel.
A „Csengőszó Alapítvány” ismertetése szerint az iskolában működik, mely az iskolások
segítése mellett szintén közreműködik a falu kulturális rendezvényein, ettől válik színessé
egy-egy rendezvény. Elmondja, hogy sokan sokféle ötlettel jönnek, az önkormányzat pedig
segít ennek megvalósításában. Ismerteti, hogy a „Császártöltés Fejlődéséért
Közalapítvány”utolsó akciója padok beszerzése volt a temetőbe, valamint a további tervek
megvalósítása a cél, pld a világítás, valamint olyan dolgok, amik a falu fejlődését szolgálják.
Települési partnerkapcsolattal kapcsolatban megemlíti, hogy októberben Deggenhausertalban
jártak, ahol elbúcsúztak Knut Simon leköszönő polgármestertől, aki 32 éven, 4 cikluson
keresztül vezette a települést, többször járt Császártöltésen és bízik abban, hogy ezután is
ellátogat hozzánk. Ismerteti, hogy szép ünnepség keretei között búcsúztak el tőle, és adta át a
stafétabotot az új polgármesternek, Fabian Meschenmosernek. Kijelenti, hogy az új
polgármester nyitott a partnerkapcsolatra, vannak már kész tervek és reméli, hogy mennek
buszok tőlünk a 3 napos ünnepégre, melyet jövő év júniusában terveznek
Deggenhausertalban. Bízik benne, hogy lesznek új kapcsolatok, a régiek pedig elmélyülnek.
Ismerteti, hogy szeptemberben voltak Naszvadon, ahol Haris József polgármesterrel is
találkoztak. Nagyon fontosnak tartja ezt a találkozót, hiszen 1947-ben nagyon sokan érkeztek
településünkre Naszvadról a kitelepítés miatt, és azóta nem volt hivatalos kapcsolat a két
település között. Elmondása szerint erre most sor került, nyitottak a partnerkapcsolatra.
Ismerteti, hogy 2016-ban többféle támogatást adtak, lakásfenntartási támogatásban 20 fő,
rendkívüli települési támogatásban 6 fő, rendkívüli települési támogatásban 5 fő, újszülöttek
támogatásban 6 fő, házasulandók támogatásában 7 fő, nyelvvizsga támogatásban 6 fő,
lakásvásárlási támogatásban 7 fő, házi segítségnyújtásban 9 fő részesült.
Tájékoztatását követően kivetítőn képek bemutatására kerül sor, mely képek a 2016-ban
történt nagy felújításokról készültek.
Takácsné Stalter Judit polgármester ismertetése szerint az első képen az óvoda látható, mely
véleménye szerint szép színfoltja lett a falunak. Elmondja, hogy 32 millió forint összegből
történt a felújítása, mely teljes körű felújítást jelent, ebben benne van a vízvezetékek,
villanyvezetékek, fűtésrendszer cseréje is. Véleménye szerint ez egy nagyon szép épület lett,
öröm a benne lévő gyerekeknek, valamint a faluba érkező idegen látja, hogy a közösségi
épületek nincsenek lepusztulva, látják a fejlődést a faluban. Nagy eredménynek tartja ennek
az épületnek a felújítását, hiszen szép színfoltja a falunak és örül, hogy a korábbi huzatos
udvar helyett napfényes, levegős udvara lett az óvodának és öröm továbbá számára, hogy
mindenki örül, hogy visszakapták a régi-új óvodát.
A második kép a Napközikonyha ebédlőjét ábrázolja. Ismerteti, hogy felújították az ebédlőt,
ami hosszantartó előkészítést igényelt, a pénzügyi alapot meg kellett teremteni, új burkolat
került kialakításra, valamint új gépeket, eszközöket vásároltak, mely 2,5 millió forintba
kerültek. Elmondása szerint a konyha még nincs befejezve. Ismerteti, hogy 2016.
szeptemberétől az önkormányzat működteti a konyhát és főz a gyerekeknek, óvodásoknakiskolásoknak.
A harmadik kép a ligetet ábrázolja. E képnél előadja, hogy a Liget felújítása folyamatos, még
padok és újabb növények is kerülnek ide, de így is már használható és álláspontja szerint
kellemes színfoltja a falunak.
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A negyedik kép a felújított kereszteket ábrázolja. Ismerteti, hogy felújításra került a hajósi
utcai, a Najgaszban lévő, illetve a templom előtti kereszt az egyház támogatásával, továbbá
egy magánszemély közreműködésével a keceli úti kereszt is megújításra került. Ismerteti,
hogy felújították a kálváriát a Régi Temetőben, illetve az Új Temetőben a nevek átírásra
kerültek az emlékművön, hogy mindenki számára olvasható legyen. Előadja, hogy az Új
Temetőben összefogással elkészült a harang és harangláb, így már nem a távoli harangszó
kíséri a halottakat az utolsó útjukra. Ismerteti, hogy a harangláb mellett már ott van a kereszt,
véleménye szerint ez a két dolog nagyon hiányzott, de most megvalósult összefogásból.
Az ötödik képnél ismerteti, hogy elkészültek az iskolások ruhái, melyet örömmel viselnek.
Tájékoztatása szerint a szabásnál figyelembe vették Kerti Éva néni útmutatóját, a régi
szabásvonalat követték, a fiúknál a mellényen pityke gombok voltak, illetve szétnyitva
hordták, lányoknál pedig figyelembe vették, amit a 30-as években viseltek. Tájékoztatásul
elmondja, hogy osztályonként más színű az iskolások ruhája, 4 szín van, egyik-szebb mint a
másik.
A következő képnél örömmel ismerteti, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános
Iskola nevét 2016. szeptember 1. napjával Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségű
Általános Iskola elnevezésre keresztelték. Elmondja, hogy megnyílt a Módos Töltés Kiállítás,
amit azért tart fontosnak, mert még egy látnivaló van a faluban az ideérkező vendégek
számára, sokféle lehetőséget tudnak bemutatni.
A következő kép vetítésénél elmondja, hogy megyei polgármester találkozó helyszíne volt
Császártöltés ez év áprilisban, amikor a megye összes polgármestere idejött 2 napra.
Elmondása szerint eddig csak városokba mentek, ez volt az első vidéki falu, ahol ezen
összejövetelt megtartották. Tájékoztatást ad arról, hogy szinte valamennyi polgármester itt
volt a megyéből, igyekeztek bemutatni a települést a feszített konferencia mellett.
A következő képhez hozzáfűzi, hogy ez a kép Hajóson a szomszédoláson készült, ahol a Sváb
Asszonykórus mutatkozott be. Itt ismerteti, hogy a külföldi partnerkapcsolatok mellett nagyon
jó a kapcsolat a szomszédos települések - Hajós-Nemesnádudvar-Érsekhalma polgármestereivel is. Elmondja, hogy időnként találkoznak, leülnek, egyeztetnek, jó ötletek
születnek, mint pld. utcanév táblákat, közös rendezvénynaptárt készítenek, abból a célból,
hogy ne ütközzenek a programjaik.
A következő képen az üvegházak láthatóak, itt mondja el, hogy a Köztisztviselők Napja
alkalmából a Polgármesteri Hivatalba hívták a nyugdíjas és aktív dolgozókat és egy ebéddel
vendégelték meg őket. Kiemeli, hogy az ebéd alapanyagainak nagy része a kertészetben
termett. Beszámol arról, hogy a közmunkásokat elvitte nyáron egy fagyizásra, melynek során
megköszönte a munkájukat. Elmondja, hogy a Konyhán gyakorlatilag azt a krumplit,
sárgarépát, zöldséget használják alapanyagként, ami náluk termett. Hangsúlyozza, hogy ezt
jövőre sokkal tudatosabban tudják már csinálni, már januárban egyeztetnek, hogy mi az igény
a konyhán, ehhez fogják igazítani a terveket.
Ismerteti, hogy az Idősek Otthona dolgozóinak a szociális munka napján megköszönte
áldozatos munkájukat, ebből az alkalomból egy kicsit meg tudtak állni, kötetlenül beszélgetni.
Elmondja, hogy az üvegházban palántákat, illetve zöldségeket termesztenek, sok palántát
tudtak kiültetni a falu közterületeire, melyek számát a jövőben szeretnék tovább növelni, így
véleménye szerint pénz tudnának megtakarítani, amit másra lehetne fordítani. Tájékoztatást
ad arról, hogy lesz még egy fólia is, 180 m2 nagyságú.
Ismerteti, hogy a következő kép a jövőt mutatja, ezen a képen egy 4x4 méteres hűtőkamra
látható, melynek majd most készül a teteje, rendezvényeken jó lesz, nem kell lakodalmak
alkalmával hűtő tehergépkocsit rendelni. Elmondja, hogy ebben a szép kulturált
hűtőkamrában 4-5 fokos hőmérséklet lesz, a rendezvényeken felhasznált italokat, valamint a
kertészetben termesztett zöldségeket itt tudják majd tárolni. Meggyőződése, hogy ez egy jó
beruházás.
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Tájékoztatása szerint a kövezető képen Knut Simon deggenhausertali polgármester látható,
ahol megköszönték neki a 32 évet, majd a következő képkockán az új polgármesterrel való
találkozás látható, amikor egy kötetlen program mellett meg tudták beszélni a jövőt is.
Ezután Haris József naszvadi polgármesterrel készített dia következik– itt ismereti, hogy
nagy szeretettel fogadták a zarándokcsoportot, ahova ő és Lei Mónika képviselő is
csatlakozott. Elmondja, hogy ezen a fogadáson megemlékeztek a múltról, megkoszorúzták az
1947-ben kitelepítettek emlékművét.
Ismerteti, hogy a focicsapat látható a következő képen, melyhez hozzáfűzi, hogy van
focicsapatunk, szurkolunk nekik, hogy igazi csapattá kovácsolódjanak. Sajnos a jó néhány
éves kihagyást nem lehet egy év alatt pótolni. Időt és türelmet kér a szürkolóktól, a csapat
tagjaitól pedig kitartást.
A további képekhez hozzáfűzi, hogy vannak tűzoltóink, polgárőreink, énekkarunk,
zenekarunk, táncosaink, egy dia pedig a tánccsoport kitüntetését mutatja – a díjat Hómann
Antal és felesége vette át – és külön köszönetet mond azoknak a magánszemélyeknek,
vállalkozóknak, akik segítik a császártöltésiek életét, valamint az évközi és a karácsonyi
adományokat. Lakner Lászlót és feleségét külön kiemeli, mert az ő rendezvényeik a megyéből
szinte mindenhonnan vonzanak embereket a Napforduló Fesztiválra, ezzel a rendezvénnyel is
a császártöltésiek jó hírét viszik. Biztatja őket, hogy folytassák, valamint elmondja, hogy
minden vállalkozót támogat, aki ilyen nyitott és túlmutat a saját vállalkozásán.
Az utolsó képen a falu utolsó attrakciója, ahol Magyarország legszebb fekvésű falujára
lehetett szavazni és az összefogásnak köszönhetően Császártöltés a 2. lett. Elmondása szerint
sok feladatuk van, de ami van arra büszkék lehetnek, mutathatják az ideérkezőknek. Jó érzés
számára, hogy az Origó, a legnépszerűbb hírportál ezt felkarolta. Tájékoztatást ad arról, hogy
az Ozon-network december 31-én levetíti a 3 nyertesről készült filmet, mely véleménye
szerint szintén egy jó hírverése lesz a falunak.
Legfontosabbnak azt tartja, hogy amit elmondott és képeken megmutatott az a falu
összefogását és segítőképességét mutatja. Álláspontja szerint nem kell mindenkinek
mindenhol ott lennie, mindenki az idejéhez, erejéhez, energiájához mérten tudja hozzáadni
azt, amivel segíthet, mely segítségért nagyon hálásak. A Képviselő-testület és a maga
nevében megköszöni a munkát, azoknak, akik segítettek, együtt közösen a legjobb döntéseket
hozni. Köszöni továbbá a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködést.
Elmondja, hogy az un. első próbaévben, a fenntartóváltás miatt mindent meg tudnak oldani,
valamint keresik a lehetőséget a megoldásra. A Polgármesteri Hivatal munkatársainak is
megköszöni az összefogást. Kiemeli, hogy mind a hivatalban, mind a rendezvényeken,
mindig lehet rájuk számítani. A jegyző munkáját is köszöni, hogy a munkája
zökkenőmentességét biztosítja, továbbá a háttérmunkát is fontosnak tartja, mindenkinek
mindent köszön, az intézményeknek - iskola, óvoda, nyugdíjas otthon - könyvtár,
művelődésszervezőnek, az önkormányzati dolgozóknak, a közmunkásoknak a segítséget,
mely által előre tudtak menni, hiszen ez adja a lendületet, hogy szívesen és örömmel csinálják
ezt a munkát.

II.
Lakossági hozzászólások, észrevételek
Takácsné Stalter Judit polgármester:
Elmondja, hogy nem érkeztek kérdések a közmeghallgatásra, de ha van valakinek észrevételekérdése arra most szívesen válaszol a munkatársaival együtt.
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Angeli János:
Kérése, illetve észrevétele, hogy pénzt kellene szánni az un. Páncélsarokra, a Tavasz és a
Rózsa utca sarkán gyalázatos a járda, a gyalogosok az úton járnak, ezért az autók elől elzárják
az utat. Elmondja, hogy a Rózsa és a Tavasz utca sarkán elburjánzott a szilvafa, amit ki
kellene vágni, azonban a ház tulajdonosai külföldiek, kisebb gondjuk is nagyobb, hogy ezzel
foglalkozzanak. Véleménye szerint a jövő évi programba be kellene venni a járda felújítását,
hiszen ködös téli időben veszélyes, hogy a a kövesúton járnak az emberek, köztük sok az idős.
Takácsné Stalter Judit:
Itt szeretne beszélni a 2017-es tervekről, a tervezett nagy beruházásokról. Ismerteti, hogy 2
TOP pályázat van bent. Elmondja, hogy várják, hogy a megye elindítsa a programokat, az
egyik a belterületi kerékpárút, a másik az orvosi rendelő felújítása. Tájékoztatást ad arról,
hogy elkezdték a piactér, parkoló kiépítését a hivatallal szemben, a területrendezés a télen
megtörténik, és amint az idő engedi, befejezik az építkezést. Elmondása szerint márciusban
szeretnék a burkolatot letenni, az anyag már rendelkezésre áll, csak jó idő kérdése, hogy
mikor lehet hozzáfogni a munkálatokhoz.
Ismerteti, hogy a járdák felújításának a koncepcióját télen fogják összeállítani, megtervezni.
Elmondása szerint ez egy év alatt nem lesz meg, ez egy hosszú távú projekt lesz, a
későbbiekben majd tájékoztatást fognak adni, hogy hogyan képzelik el a járdák felújítását,
először a legforgalmasabb részeknél, utána a többi helyen. A 180 m2-es fóliát február végén
szeretnék beüzemelni, hogy májusban termés legyen. Szeretné, ha az új temetőben a
ravatalozó felújításra kerülne. Kiscsalán a napelemes világítás a buszmegállónál, és a régi
buszmegálló felújítása a célja. Elmondása szerint ezek a 2017-es tervek, melyben tervekben a
járdák is szerepelnek. Elmondja, hogy ezek 50 éves járdák, nem nyúltak még hozzá, 1 év alatt
nem tudják befejezni, illetve januárban pályáznak is erre. Ismerteti, a Kissori pincénél találhat
támfal is megcsúszott, melynek javítása és kiegészítése is szüksége.
Ámann József:
Észrevételezi, hogy a polgármester asszony azt, hogy mi van, azt elsorolta, de azt ami nincs,
azokról nem beszélt. Elmondása szerint nincs út, csak gödör, melyen nem lehet
személyautóval közlekedni sehogy. Ismerteti, hogy itt az 54-es számú főútra gondol.
Takácsné Stalter Judit:
Jelzi, hogy a főútra vonatkozó problémák a KPM-hez tartoznak, nem az önkormányzat
hatásköre.
Ámann József:
Folytatja felsorolását, mely szerint a településen nincs állatorvos, orvosi ügyelet, gyerekorvos,
húsbolt, valamint munkahely. Véleménye szerint lényegbevágó problémát jelentenek az
átjátszó tornyok, sugároznak, rákkeltő hatásúak. Ismerteti, hogy itt a Bajai utcai valamint a
Vízmű területén lévő átjátszó tornyokra gondol. Elmondása szerint sugárszennyezett turbinák
jönnek Paksról az éj leple alatt, mely felett szemet hunynak, a Rózsa utca végén veszélyes
hulladék égetése történik. Ismerteti, hogy e tárgyban a Képviselő-testületben van egy érdekelt
képviselő és felveti, hogy a jegyző asszony hogy adott engedélyt ilyen magas épület
felemelésére, egy ilyen veszélyes üzemre. Tájékoztatása szerint minden faluközösség oda
figyel a vízére, földjére, erdejére, nálunk pedig az erdőket sorra tarra vágják,melyben élen jár
a KEFAG. Sérelmezi, hogy a földvagyon átcsúszott a Vancsura és még egyéb emberek
kezébe. Hiányolja a település vízvagyonát. Felteszi a kérdést, hogy ezt eljátszották vagy
eladták? Álláspontja szerint külön szakirodalom van arról, hogy hová tűnt Császártöltés vize,
ki adta el, mennyiért stb.
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Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy a vízvagyon nincs eladva. Elmondja, hogy hatalmas fejlesztések
történtek e tárgyban, a Kistérségi Vízközmű Társulás, melynek tagja Császártöltés is
gondoskodik, hogy rendben menjen minden.
Ámann József:
Álláspontja szerint nagyon nagyfokú a településen az aljasság. Előadja, hogy belekeverték
egy óvoda ügybe, a nevében feljelentgetéseket gyártanak, pedig nem sok köze volt sose az
óvodához. Elmondása szerint a Központi Nyomozó Ügyészség majd ki fogja nyomozni, hogy
ki élt vissza a nevével aljas módon. Ismerteti, hogy ő vállalni szokta a felelősséget azért, amit
csinál. Tájékoztatást ad arról, hogy a bolsevizmusnak áldozatul esett az egész falu és ő maga
is. Véleménye szerint vannak itt botcsinálta történészek is, akik minden hazugságot leírtak,
Elmondása alapján „ha aljas bolsevik voltál, akkor számíthatsz kitüntetésre, ha meg
kőkemény alkoholista vagy, akkor számíthatsz jól fizető munkahelyre”. Felháborodását fejezi
ki, mert meglátása szerint a sváb múlt teljes megcáfolása folyik itt. A „Bácskapocs” című
újság 1985. évi egyik számából idéz, melynek főszereplőiként említi dr. Márin István
valamint Wiedner István helyi lakosokat, akik elmondása szerint a faluban a régmúlt időkben
mindenkit feljelentgettek, lemészároltak. Osztja Lei Ferenc egykori helyi párttitkár azon
kijelentését, mely szerint a 80-as években 56-os állapotok uralkodtak a községben. Elmondja,
hogy Angeli Mátyás egykori iskolaigazgató-helyettes is szerepel az említett cikkben, aki most
önkormányzati kitüntetésben részesült. Álláspontja szerint az akkori időben itt minden volt,
csak kultúra nem.
Takácsné Stalter Judit:
Megkéri a felszólalót, hogy a települést előrevivő dolgokról beszéljen, ne pedig a múlttal
foglalkozzon.
Ámann József:
Sérelmezi, hogy kitüntették az egykori elvtársakat, Angeli Mátyást, Ledniczky Jánost.
Hangsúlyozza, hogy a múltat nem lehet megtagadni. Elmondja, hogy 1990-ben elindultak a
választások, melynek során Fuchs Lászlót meg kellett semmisíteni, hogy ne lehessen
polgármester. Előadja, hogy 1998-ban jött a „Frick korszak”, mely véleménye szerint a
legvéresebb korszak volt. Kifejti, hogy Polgármester Asszony elmúlt két évéről még nem
emlékezik vissza, mert számára ő még egy ígéret. Elmondása szerint a korábbi polgármester
felesége elkövetett bizonyítvány-hamisítást, a volt polgármester számlájára írható a falu
vagyonának teljes megkurtítása, a falu vendéglőinek teljes átjátszása.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a közmeghallgatás a falu fejlődéséről kell, hogy szóljon, de a felszólaló nem
erről beszél, ezért megvonja a szót Ámann Józseftől. Megkéri Ámann Józsefet, hogy kérdéseit
írásban tegye fel, melyre 15 napon belül írásban válaszolni fognak.
Takácsné Stalter Judit polgármester megköszöni a figyelmet és egyéb kérdés, hozzászólás,
észrevétel híján az ülést 18.00 órakor lezárja.
Kmf.
Takácsné Stalter Judit
polgármester
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