Ügyiratszám: 30-18/2016.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Andocsné Lei Mónika, Oláh József,
Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán, Hegyi Zoltán képviselők
(6)
Igazoltan távol: Lovasi Gábor alpolgármester
Külön meghívott:Gatter István Gazdasági Irodavezető
Petz Erzsébet CSNNÖ elnök
Rácz Hajnalka művelődésszervező
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt, meghívott vendéget. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, melyet javasol kiegészíteni
egyebekben a közétkeztetés fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása, valamint a
külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtása
napirendi pontokkal. Stadlerné Csányi Éva a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolja a napirend
kiegészítését a polgármester jutalmazása napirendi ponttal.
A Képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.
(XII.19.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.
(XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 3/2008. (II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016.
(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
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5.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.
(XII.19.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
6.) Beszámoló Császártöltés község 2016. évi kulturális életéről
Előadó: Rácz Hajnalka művelődésszervező
7.) Beszámoló a Császártöltési Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Rácz Hajnalka művelődésszervező
8.) Egyebek:
- Belső ellenőrzési feladatok 2017. évi ellátása
- 2017. évi belső ellenőrzési terv
- Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú
pályázati projektben való részvétele
- Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
- Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi
munkaterve
- A települési és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
- Bérleti díjak felülvizsgálata
- Közétkeztetés fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása
- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtása
- Polgármester jutalmazása
- Lakáscélú támogatásra vonatkozó kérelem (Hegyi Zoltán, Molnár József)

Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy szép, megható bál részesei lehettek decemberben a 35. évfordulójukat
ünneplő Császártöltési Német Nemzeti Tánccsoport szervezésében. Gratulál a tánccsoportnak,
megköszöni az évente több alkalommal történő fellépésüket. Kijelenti, hogy már az adventi
3. gyertyát is meggyújtották, nagy megtiszteltetés számára, hogy ez Rideg László
közreműködésével történt, aki részt vett a Sváb Szótár kiegészítő kötet megnyitóján is.
Ismerteti, hogy a 4. gyertyát Bányai Gábor országgyűlési képviselő fogja meggyújtani, utána
pedig sor kerül majd a Mindenki Karácsonya műsor megrendezésére, melyre mindenkit
szeretettel vár. Megköszöni a KÁBEL-TV-n keresztül azon vállalkozók támogatását, akik
felajánlásaikkal támogatták a gyerekek csomagjainak elkészítését.
I.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
2

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. október 26. napján tartotta, valamint egy
rendkívüli ülés megtartására is sor került 2016. december 02-án.
A Képviselő-testület a 2016. október 26-ai nyilvános Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 77/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról a polgármester szóbeli beszámolóját elfogadta,
- a 78/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Idősek Otthona 2015. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta,
- a 79/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Polgármesteri
Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el,
a 80/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a közösségi busz
tulajdonjogának ingyenes átadásának kezdeményezéséről határozott,
- a 81/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Napköziotthonos Konyha ellátotti körének bővítéséről döntött,
- a 82/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Kismók Attila 623
Császártöltés, Gábor Á. u. 15. szám alatti lakos kérelmére az önkormányzati
tulajdonban lévő 092/7. hrsz-ú ingatlan a) alrészletét képező 2,8508 ha nagyságú legelő
művelési ágú belterületi földterület kérelmező részére történő haszonbérbe adásáról
határozott,
- a 83/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Tusori Henrietta
ingatlanvásárlási kérelme tárgyában felhatalmazta a polgármestert, hogy a megvásárolni
kívánt ingatlanrész közművesítésére vonatkozóan a szolgáltatóktól beérkezett
árajánlatok ismeretében folytasson további tárgyalást, egyeztetést a kérelmezővel, majd
ennek eredményét a soron következő ülésen ismertesse a testülettel. Ismerteti, hogy
Tusori Henrietta az ingatlanvásárlási szándékától elállt, mikor tájékoztatta őt, hogy
átemelőt kellene építeni a csatornarendszer kialakításához.
- a 84/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az EFOP-3.3.2-16
kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért” elnevezésű című
pályázat benyújtásáról határozott,
A Képviselő-testület a 2016. október 26-ai zárt Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
- a 85/2016. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Herczeg József
kérelmére 100.000 Ft épület fenntartási hozzájárulás visszafizetéséről döntött, mely
összeg visszafizetése megtörtént.
A Képviselő-testület a 2016. december 02-ai rendkívüli zárt Képviselő-testületi ülésen az
alábbi határozatot hozta:
- a 86/2016. (12.02. ) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az Erd-Gasztro
Kft-vel szembeni, tulajdonközösség megszüntetésére irányuló peres eljárás
kezdeményezéséről határozott, továbbá felhatalmazta a polgármestert, hogy e tárgyban
teljes körű meghatalmazást adjon Dr. Zengődi Roland ügyvédnek és bízza meg a
bírósági eljárás megindítására és lefolytatására. A meghatalmazás valamint a
megbízási szerződés megkötésre került.
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A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
87/2016. (XII.14.) 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
II.
Rendeletalkotás
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Gatter István Gazdasági Irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Gatter István:
Az írásbeli előterjesztés alapján ismerteti, hogy a költségvetés fő összege 342.671 e Ft-ról
342.395 e Ft-ra csökken, az előirányzat csökkenése 276 e Ft. Elmondja, hogy a működési
támogatások csökkenése az októberi felmérés alapján lemondott támogatási összeget
tartalmazza, a felhatalmazási célú támogatások növekedése az elnyert 2016. évi
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból következik. Elmondása szerint a felhalmozási
célú átvett pénzeszközök növekménye a behajtott szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás
összege. Tájékoztatást ad arról, hogy a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
az év végi jutalmak összegét tartalmazzák, melyből minden az adott évben dolgozó és
jelenleg munkaviszonyban álló munkavállalójuk részesül. Ismertetése szerint a dologi
kiadások az Idősek Otthona egyéb kiadásai várható megtakarításait tartalmazza. Előadja, hogy
a beruházások, felújítások a jövő évre átütemezett tájház raktár épület kialakításának
bekerülési költségei, a piactér kialakítása tervezett költségeinek alacsonyabb mértéke és a
kényszerkeverő beszerzésének átütemezése miatt csökkentek.
Stadlerné Csányi Éva:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Rígler Kálmán:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.
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
11/2016. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2016. (II.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayar Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslattal élt
Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról
szóló 3/2008. (II.17.) rendelete vonatkozásában. Tájékoztatást ad arról, hogy a törvényességi
javaslat a hivatkozott önkormányzati rendelet felülvizsgálatát kezdeményezte.
Elmondása szerint a hivatkozott számú helyi rendelet 25.§ (3) bekezdése tartalmaz az elvi
építési engedélyre vonatkozó szövegrészt, mely jogintézmény időközben megszűnt, ezért
szükséges ezen bekezdés hatályon kívül helyezése. Elmondja, hogy a törvényességi javaslat
továbbá a helyi építészeti értékek védelmét szabályozó rendelet megalkotását kezdeményezi.
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a törvényességi javaslatban foglaltakat 2016. júniusi
ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta, a rendelet felülvizsgálatának
szükségességéről döntött, valamint felhatalmazást adott a községrendezési eszközök átfogó
felülvizsgálatának elkészítésére vonatkozóan árajánlat bekérésére.
Tájékoztatást ad arról, hogy az árajánlat szerint az átfogó felülvizsgálat bekerülési összege
bruttó 5 millió Ft, a megvalósítás ideje 6 hónap, ezért ezen ajánlat és a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével a Képviselő-testület arról döntött, hogy az átfogó felülvizsgálat
megvalósítását 2018. évre halasztja. Ismerteti, hogy ezen döntésnek megfelelően a helyi
építési szabályokról szóló 3/2008. (II.17.) önkormányzati rendelet törvényességi javaslatot
érintő része került csupán átdolgozásra a kiadott előterjesztés és rendelet-tervezet szerint.
Elmondja, hogy a törvényességi javaslat elfogadását követően jogszabály-módosítás
következtében 2016. július 22. napjától – a törvényességi javaslattal ellentétben - már nincs
felhatalmazása az önkormányzatoknak a javaslat szerinti helyi építészeti értékek védelme
tárgyban rendeletet alkotni. Idézi az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdését, mely szerint a helyi védetté nyilvánításról vagy
annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és
kötelezettségekről és támogatásokról a települési önkormányzat a településképi rendeletben
dönt. Elmondása szerint a rendelet-tervezet jelenleg kidolgozás alatt van, továbbá
tájékoztatást ad arról, hogy a HÉSZ jelenlegi módosítása a magasabb szintű jogszabályoknak
való megfelelés érdekében vált szükségessé, ezért véleményezési eljárás lefolytatására nem
volt szükség.
Dr. Rígler Kálmán:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 6
igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 3/2008. (II. 17. ) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testület a 68/2016. (IX.23.) számú határozatában
döntött a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra vonatkozó igény
benyújtásáról. Ismerteti, hogy a pályázat benyújtásakor a Képviselő-testület vállalta a 88.900
Ft-os önrész, valamint a kezelési, raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségek 2016.
évi költségvetés terhére történő biztosítását. Elmondja, hogy a Belügyminisztérium
Császártöltés Község Önkormányzatát a pályázat vonatkozásában 657.860,- Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesítette, mely összeget az önkormányzat 37 erdei köbméter
keménylombos tűzifa vásárlására fordíthat. Ismertetése szerint a támogatás feltétele a
szociális rászorultság feltételeinek önkormányzati rendeletben történő szabályozása. Kiemeli,
hogy a rendelet-tervezet értelmében a támogatási kérelmeket 2017. január 9. és 2017. január
20. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, a kérelmekről átruházott hatáskörben
a polgármester dönt. Részletesen ismerteti a rendelet-tervezetet.
Stadlerné Csányi Éva:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
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, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2016. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V.
Rendeletalkotás
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló törvény értelmében a települési
önkormányzat feladata gondoskodni az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi és
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házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola- egészségügyi ellátásról.
Ismerteti, hogy a települési önkormányzat képviselő-testületeinek rendeletben kell
megállapítaniuk és kialakítaniuk az egészségügyi alapellátások körzeteit, továbbá az
alapellátási törvény szerint a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.
Tájékoztatást ad arról, hogy Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. évben megalkotta az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló helyi rendeletét, mely
rendelet a fogorvosi ügyeleti ellátásra nem tért ki, tekintve, hogy település vonatkozásában e
tárgyban ellátási szerződés nem került megkötésre. Előadja, hogy rendelet megalkotását
követően a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatót és szakmai segítségnyújtást
küldött az önkormányzatok részére az egészségügyi tárgyú rendeletek megyei
célvizsgálatának eredményeiről. Ismerteti, hogy a Kormányhivatal tájékoztatása szerint az
önkormányzatok jelentős részénél a fogorvosi ügyeleti alapszolgáltatás tényleges hiánya miatt
– hiányzik a rendeletekből a fogorvosi ügyelet körzeteinek kijelölése, mely hibát módosító
rendelet vagy új alaprendelet megalkotásával lehet orvosolni.
Tájékoztatást ad arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakmai
segítségnyújtásában foglaltak alapján került sor az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
8/2016.(VII.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, mely felülvizsgálat során a
fogorvosi ügyelet körzetének beépítésével egy új alaprendelet került kidolgozásra. Ismerteti, a
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint az előterjesztés részét képező rendelettervezet megküldésre került a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére, továbbá az
alapellátásban résztvevők részére is, akik jelzési lehetőségeikkel nem éltek.
Dr. Rígler Kálmán:
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 6
igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V.
Beszámoló Császártöltés község 2016. évi kulturális életéről
Előadó: Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező
(Írásbeli előterjesztés)
Rácz Hajnalka Mária:
Köszönt minden jelenlévőt. Ismerteti, hogy az idei év fő célkitűzése az volt, hogy minél több
embert bevonjanak a helyi közösségi életbe. Elmondása szerint a programjaikat úgy állították
össze, hogy minden korosztályt meg tudjanak szólítani. Úgy érzi ezt maximálisan sikerült
teljesíteni és ezért a továbbiakban is ezt az irányvonalat kell követni. Álláspontja szerint a
helyi nevelő-oktató intézményekkel, az Idősek Otthonával, a plébános úrral, a lelkész úrral, a
civil szervezetekkel jól és hatékonyan tudtak együtt dolgozni.
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Kiemeli, hogy a folyamatos párbeszéd lehetőséget nyújtott arra, hogy jobban megismerjék
egymás elképzeléseit, céljait, ezáltal közös célokat is meg tudtak fogalmazni, képesek
összefogni egy-egy a közösséget szolgáló ügy vagy rendezvény kapcsán is.
Az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint ismerteti az állandó feladatokat. Elmondja, hogy
az idei évben több kulturális pályázatot is benyújtottak, ezek közül kettő lett sikeres és egy
2015. évi pályázatot pedig most valósítottak meg. Elmondása szerint a pályázatoknak
köszönhetően 3 db ülőgarnitúrát tudtak venni, amelyeket a Teleház aulájában helyeztek el.
Nagy örömmel tölti el, hogy mindennapos használatban vannak, kényelmesek és könnyen
tisztíthatóak. Ismerteti, hogy a technikai felszereltségüket is bővíteni tudták egy laptoppal,
egy projektorral és egy digitális fényképezőgéppel. Tájékoztatást ad arról, hogy lehetőségük
van még a dekorációs kelléktáruk bővítésére is, amelynek köszönhetően az eddig használt,
régi színpadszoknyát lecserélhetik és hozzáillő színpadi hátteret is varrhatnak. Elmondása
szerint a drapériák beszerzését a következő év elején fogják megvalósítani, ezek megvarrását
önerőből meg tudják oldani. Meggyőződése, hogy ez által megoldódik egy nagy probléma és
reményeik szerint a rendezvényeik színvonalát is emelni tudják a megfelelő színpadi háttér
biztosításával.
Megemlíti, hogy 63 rendezvényük volt 2016-ban. Az írásbeli előterjesztésben foglaltak
alapján ismerteti az állandó programokat, kiállításokat, Tájházban tartott foglalkozásokat,
rendezvényeket. A kiemelkedő rendezvények közé sorolja a Falualapítók ünnepét, valamint
az Adventi gyertyagyújtást.
Összefoglalásként elmondja, hogy a tavalyi évben meghatározott irányvonalhoz tartva
magukat sikerült elérniük, hogy a kulturális intézmények nyitottá váltak. Meglátása szerint az
emberek szívesen jönnek be, sokan veszik igénybe az általuk nyújtott lehetőségeket,
szolgáltatásokat (pl.: fénymásolás, ingyen wifi, konditerem). Elmondja, hogy lehetőségeikhez
mérten programjaik összeállításakor arra törekszenek, hogy szebbé, jobbá, tartalmasabbá
tegyék az itt élők életét. Szeretné, ha még több embert tudnának megszólítani és bevonni a
helyi kulturális életbe. Ismertetést ad arról, hogy naprakész tájékoztatással azok is
értesülhetnek programjaikról, akik ritkán mozdulnak ki otthonról. Elmondása szerint a
Facebook oldalon fényképeket, a kéthavonta megjelenő Hírmondóban pedig szöveges
összefoglalókat találnak az érdeklődők. Előadja, hogy új irányként a szomszédos települések
felé is nyitottak, a hajósi szomszédolás sikere véleménye szerint azt mutatja, hogy van igény
az ilyen jellegű programokra. Fontosnak tartja, hogy tudjanak egymásról, hiszen itt élnek
egymás mellett.
Hangsúlyozza, hogy továbbra is nyitottak minden alulról jövő kezdeményezésre, amely
hozzájárulhat ahhoz, hogy színesebb legyen a helyi kulturális élet és tartalmasabb a
programkínálat. Elmondása szerint a célkitűzéseik lényegében nem változtak az előző évhez
képest. Legfontosabb célként említi az eddigi programjaik, klubjaik fenntartását és további
működtetését. A rövid-közép- és hosszú távú terveikben tájékoztatása szerint a technikai és
eszközfelszereltség bővítése a legfontosabb, mert ezek adják annak a hátterét, hogy a
programjaik jól működjenek.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy nem csak a szőnyeget kell cserélni, sok akut feladat van, pld. a nyílászárók
festése a Sportcsarnokban. Véleménye szerint a parketta külön fejezet, nagy összeget igényel
a felújítása. Örül a színes programoknak, melyet nem egy személyben szervez, de összetartja
az egészet. Véleménye szerint ezeknek a rendezvényeknek a lebonyolításában aktívan
mindenkit be tudnak vonni a környezetükből, pld. az óvoda-iskola, hivatal dolgozói,
nyugdíjas otthon lakói. Úgy látja, hogy kezd híre menni a nyugdíjas klubnak, így már többen
járnak. Kéri, hogy aki még eddig nem volt, de szeretne menni, az jelezze Ginderné Terikének.
Előadja, hogy a sok rendezvény lebonyolítása a Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzattal közösen történt, véleménye szerint ezek jól sikerültek és külön öröm
számára, hogy nem kell a szomszédba menni a programokért, voltak színházi előadások is.
Biztat mindenkit, hogy az ötleteiket osszák meg, vevők rá, ha lehetőség van, megpróbálják
megvalósítani.
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A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
88/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló Császártöltés község 2016. évi kulturális életéről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervezőnek Császártöltés község 2016. évi kulturális életéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VI.
Beszámoló a Császártöltési Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező
(Írásbeli előterjesztés)
Rácz Hajnalka Mária:
Ismerteti, hogy a Császártöltési Települési Értéktár Bizottság első ülését 2016. szeptember
30-án tartotta meg a Teleházban. Elmondja, hogy az értéktár kérdőívek helyi újság
mellékleteként kiküldésre kerültek, de nagy érdektelenség mutatkozott, nem tudták az
emberek, hogy miről van szó, ezért egy kérdőív sem került vissza. elkeserítő, illetve
elgondolkodtató. Véleménye szerint tájékoztatni kellene a lakosságot, vagy közösségeket
kellene megkeresni, valamint tájékoztató anyagot kellene készíteni, mely a médiában
(Hírmondó, Honlap) jelenne meg. Fontosnak tartja, hiszen a helyi értékek megőrzése
mindenki érdeke. Elmondja, hogy az alulról jövő kezdeményezés után a helyi értékek
kerülnek felvételre, utána ezeket továbbítják megyére, ők határoznak arról, hogy
hungarikumok legyenek. Ismertetés szerint a pedagógusok, óvónők, nyugdíjasklub, tűforgatók
között 52 olyan érték került összeírásra, amit javasolnak a helyi értéktárba felvételre.
Tájékoztatást ad arról, hogy a meglévő javaslatok a honlapon megtekinthetőek.
Ismerteti, hogy a helyi Pinceszövetségtől érkezett egy kérés, mely szerint a császártöltési
pincesorok szerepeljenek az Értéktárba. Elmondása szerint kezdeményezte, hogy vegyék fel a
helyi Értéktárba az 5 pincesort (Főkáptalan, Kis-sor, Káposztáskerti pincesor, Vidám sor,
Bajtárs utcai pincesor). Ismerteti, hogy a Bizottság egyhangú szavazata alapján a
Császártöltési Értéktárba elsőként kerültek felvételre a Császártöltési Pincesorok, ezzel
egyidejűleg döntés született arról is, hogy ez a helyi érték a Megyei Értéktárba kerüljön
felterjesztésre. Tájékoztatást ad arról, hogy a dokumentációs anyagot elektronikusan és postai
úton is eljutatta az illetékes kapcsolattartóhoz, dr. Bankó Ágneshez. Tudomása szerint a
döntés még nem született a felvételről, nem tartottak még ülést.
Elmondja, hogy mindent le kell dokumentálni, össze kell szedni az anyagot. Kéri a segítséget
a munkához, várja az ötleteket, javaslatokat.
A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
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89/2016. (IX.21.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Császártöltési Települési Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Hajnalka Mária
Császártöltési Települési Értéktár Bizottság elnökének a Császártöltési Települési
Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VI.
Egyebek
Belső ellenőrzési feladatok 2017. évi ellátása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy az előterjesztést képező megbízási szerződés-tervezet tartalma
nem változik a korábbiéhoz képest. Elmondja, hogy csupán a kifizetés összege változik 2017.
évtől, mely eddig 5.000 Ft/ nap összegben, most pedig 230.000 Ft + Áfa összegben került
meghatározásra.
Stadlerné Csányi Éva:
Pénzügy Bizottság javasolja a megbízási szerződés megkötését Kócsóné Kürti Mária
könyvvizsgálóval.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
90/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Belső ellenőrzési feladatok 2017. évi ellátása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei belső ellenőrzési feladatainak 2017. évi ellátására Kócsóné Kürti Mária
könyvvizsgálót – 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 1. – bízza meg.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A megbízási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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2017. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a belső ellenőrzés 2017. évben két ellenőrzésre terjed ki a belső ellenőrzési
munkaterv szerint. Ismerteti, hogy az egyik ellenőrzés a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátások vizsgálatára, és a másik a közfoglalkoztatás ellenőrzésére fog kiterjedni.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja, elfogadásra javasolja a munkatervet.
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
91/2016. (XII.14. ) számú Képviselő-testületi határozat
2017. évi belső ellenőrzési terv
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó
önkormányzati belső ellenőrzési tervet jelen határozat mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
A belső ellenőrzési munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú projektben való részvétel
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a KEHOP pályázat lehetőséget biztosít a hulladékgazdálkodási rendszer
továbbfejlesztésre az Uniós céloknak megfelelően. Elmondja, hogy erről döntött a társulás is,
és Császártöltés Község Önkormányzatának is szükséges erről dönteni, hogy részt vesz a
pályázatban.
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy a fejlesztéshez szükséges saját forrás nem áll rendelkezésére, a saját forrást
állami önerő támogatás igénybevételével, a Magyar Állam hozzájárulásával tudja biztosítani a
társulás.
A Képviselő-testület –- 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
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92/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és
az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című
pályázati projektben való részvételről döntés
1.) Császártöltés Község Önkormányzat – mint a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás) Társult
Önkormányzata – Képviselő-testülete támogatja a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az előkezelés, a hasznosítás és az
ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című
pályázati projektben való részvételét, a támogatási kérelem benyújtását az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel
létrehozott konzorcium útján. A pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett
projekt megnevezése és egyéb fő adatai: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Homokhátság területén, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a Képviselő-testület fogadja el a
megállapodás módosítását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
93/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Megállapodás 4. számú módosításának elfogadása

Társulás

Társulási

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú
módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a 4.
számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az előterjesztés
2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy a munkaterv-tervezet értelmében 2017. évben a 2016-os évhez
hasonlóan 6 db testületi ülés és egy közmeghallgatás került betervezésre. Véleménye szerint
eddig is jól bevált gyakorlat az, hogy 2 havonta van testületi ülés, novemberben
közmeghallgatás, javasolja a 2017. évi munkaterv elfogadását.
A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
94/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét
jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Települési és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Hábermayer Viktória:
Tájékoztatást ad arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi törvény alapján a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzés, finanszírozás, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala
gondoskodik. Elmondása szerint a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a
feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
megállapodásban rendezik. Ismerteti, hogy minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a két
önkormányzat közötti együttműködés feltételeit mindkét fél részéről. Elmondja, hogy az
előterjesztés részét képező megállapodás-tervezet a 2015. december 22-ei keltezéssel
megkötött együttműködési megállapodás aktualizálása. Tájékoztatja a testületet, hogy a
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete az együttműködési megállapodás
módosítását a december 13-ai ülésén tárgyalta és elfogadta, a megállapodás aláírásához
mindkét önkormányzat támogató döntése szükséges.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
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95/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Települési és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat véleményének figyelembevételével – a Császártöltés Község
Önkormányzata, valamint Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat között
létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát megtárgyalta, és a módosított
együttműködési megállapodást 2017. január 1. napi hatállyal jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal és formában jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
együttműködési szerződés aláírása.
Határidő: megállapodás aláírására 2016. december 31.
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bérleti díjak felülvizsgálata
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
A bérleti díjak felülvizsgálata során azzal a javaslattal él a testület felé, hogy 2017. január 1.
napjától ne kerüljön sor bérleti díjak növelésére, azokat változatlan mértékben alkalmazzák
2017. évben is.
Stadlerné Csányi Éva:
Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a bérleti díjak emelését 2017.
évben.
A Képviselő-testület, figyelembe a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
96/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Bérleti díjak felülvizsgálata
1.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
javaslatát figyelembe véve - az önkormányzati tulajdonú lakás- és garázs és egyéb
ingatlanok bérleti díja vonatkozásában 2017. január 1. napjától bérleti díjat nem kíván
emelni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Közétkeztetés
benyújtása

fejlesztésére

vonatkozó

VP6-7.2.1-7.4.1.3-16

kódszámú

pályázat

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy felújításra került a konyha, de még vannak eszközök, amik hiányoznak.
Elmondása szerint most van rá pályázati lehetőség ezek beszerzésére. Felkéri Gatter István
Gazdasági Irodavezetőt a napirend ismertetésére.
Gatter István:
Ismerteti, hogy a pályázat keretében 2 célterületre lehet pályázni, az egyik a helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, a másik a közétkeztetés
fejlesztése. Elmondja, hogy az önkormányzat a 2. célterületre szeretne pályázatot benyújtani.
Tájékoztatja a testületet, hogy a pályázaton 85 %-os intenzitással lehet elindulni, maximum
20 millió Ft-ot lehet igényelni. Ismertetése szerint a 3 millió Ft-os beszerzéshez 450 e Ft-os
önerőt kellene biztosítani a 2017-es költségvetés terhére. Előadja, hogy 2016. december 15-től
lehet pályázni.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szerint indulni kell a pályázaton, az
önrészt a Pénzügyi Bizottság elfogadhatónak tartja.
A Képviselő-testület, figyelembe a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
97/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Közétkeztetés fejlesztésére vonatkozó VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetés
fejlesztésére vonatkozó VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázatra vonatkozóan
támogatási kérelem benyújtásáról határozott bruttó 3.000.000,- Ft támogatási összeg
erejéig.
2.) A Képviselő-testület a pályázathoz költségvetésében 450.000,- Ft önerőt biztosít a 2017.
évi költségvetése terhére.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázat benyújtására: 2017. január 15.
Felelős: polgármester
Külterületi
helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére
vonatkozó VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
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Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a közutak karbantartása pályázat keretei között van lehetőség erőgép és
munkaeszközök beszerzésére, véleménye szerint mindig kell a pályázati támogatás nagy
eszközök vásárlásánál, nem baj ha rendelkezik az önkormányzat új eszközökkel. Felkéri
Gatter István Gazdasági Irodavezetőt a napirend ismertetésére.
Gatter István:
Ismerteti, hogy VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretei között van lehetőség
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzésére maximum 10 millió Ft összegben, 85 % intenzitással. Elmondja,
hogy a ZETOR MAJOR 80 típusú traktorra az árajánlat 9.036.000 Ft + Áfa, melyhez
kiegészítőket is kell venni (LEKO 2M vonólap 310.000 Ft + Áfa, BTL-2300 tolólap 790.000
Ft + Áfa), mely összesen 12.872.720 Ft. Tájékoztatása szerint a pályázatok benyújtására
2017. január 6-tól nyílik lehetőség, melyhez az önkormányzatnak 2.872.720 Ft önerőt kellene
a 2017. évi költségvetése terhére biztosítani.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy álláspontja szerint nagyon jó lenne pályázni, tekintve, hogy kiterjed a
közmunkaprogram pl. bontásra, útjavításra,stb. és szükség lenne egy megbízható traktorra.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy komoly összeg az önerő, de jó lenne a gépbeszerzés, a Pénzügyi Bizottság
támogatja a javaslatot.
A Képviselő-testület, figyelembe a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
98/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére vonatkozó VP6-7.2.1-7.4.1.216 kódszámú pályázat benyújtása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzésére vonatkozó VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
pályázatra vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról határozott bruttó 12.872.720,Ft támogatási összeg erejéig.
2.) A Képviselő-testület a pályázathoz költségvetésében 2.872.720,- Ft önerőt biztosít a
2017. évi költségvetése terhére.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: polgármester
Polgármester jutalmazása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
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Bejelenti személyes érintettségét és kéri a szavazásból történő kizárását. Átadja a szót
Stadlerné Csányi Éva Pénzügyi Bizottsági elnöknek.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy 2014. augusztus-szeptemberben, az önkormányzati választások előtt felmerült
az a kérdés, hogy a polgármesterjelölt kiskőrösi, nem lesz jelen a településen, nem fog részt
venni a rendezvényeken. Véleménye szerint ez a 2 év bebizonyította, erről nincs szó, mindig
jelen van a faluban, hétvégén, hétköznapon, a rendezvények szervezésében aktívan részt vesz,
jóval azon felül, ami elvárható. Hogy mit vesz a nyakába nem tudta, az eddigi élete teljesen
felfordult, de ezt véleménye szerint élvezi. Ismerteti, hogy a polgármester jutalmazásáról 2 év
alatt nem esett szó, pedig amit ő tesz azt valamilyen plusz módon honorálni kell álláspontja
szerint. Elmondja, hogy Császártöltés lakói tudják és ismerik, hiszen a közmeghallgatáson
képet kaptak róla, hogy mennyi minden történt a településen. Néhány dolgot felsorol ezek
közül az alábbiak szerint: óvoda épületének felújítása, óvoda-iskola Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásba helyezésének kezdeményezése és támogatása, sváb
egyenruha bevezetésnek kezdeményezése és támogatása, Császártöltés történetéről szóló
kiadványok kiadásában való közreműködés, Sváb szótár kiadása és folytatása, Képes Ház
átadása, könyvtár felújítása, liget felújítása, faluban kőkeresztek felújítása, kereszt-harang
állítása az új temetőben, ősi ösvény megújítása, testvér települési kapcsolatok újraélesztése,
(Deggenhausertal, Naszvad), konyha felújítása, Bajcsy-Zsilinszky utcában vis-major pályázat
és irányítása és ebben való részvétel. Tájékoztatása szerint nagyon sok mindenben van benne
a keze, sok mindenre figyel és helytáll, az önkormányzat stabil anyagi helyzetben van, van rá
lehetőség, hogy ezt a munkát honorálják. Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg tárgyalhat és dönthet a
testület a polgármester jutalmazásáról. Erre eddig nem került rá sor, ezért most mint a
Pénzügyi Bizottság vezetője jogkörével élve, - amivel a bizottság is egyetértett – javasolja,
hogy 2 havi illetményének megfelelő jutalmat adjanak a polgármesternek a 2016-os évben.
Dr. Rígler Kálmán:
Megerősíti, hogy a polgármester még soha nem kapott jutalmat, az elvárhatónál sokkal többet
tesz a munkájával és részükről ez egy kifejezés, hogy elismerik a munkáját, javasolja a
jutalom megállapítását.
Andocsné Lei Mónika:
Ő is csatlakozik, hiszen elmondása szerint látványos változás történt az elmúlt években.
A Képviselő-testület, figyelembe a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
99/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Takácsné Stalter Judit polgármester személyes érintettsége
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49.§ (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva a polgármester jutalmazása napirend megszavazása idejére Takácsné
Stalter Judit polgármestert - személyes érintettsége miatt - a szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
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100/2016. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Polgármester jutalmazása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Takácsné Stalter Judit polgármester részére,
munkájának elismeréséül kettő havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg bruttó
897.400,- Ft, azaz nyolcszázkilenvenhétezer– négyszáz forint összegben.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, kifizetésre: 2016. december 31.
Felelős: jegyző
Takácsné Stalter Judit:
Megköszöni, jól esik neki a munka, hiszen szereti csinálni, egyre jobban, sokan vannak a
császártöltésiek közül, akik adják az erőt és energiát. Elmondja, hogy ez az erő csodákra
képes, nem tud elfáradni, mindig van új dolog ami megfogja, igaz vannak nehezebb
periódusok. Örül az óvodának, a konyha működésének és kevésbé örül a feljelentésnek. De
tájékoztatása szerint ez is erőt ad, igyekszik még jobban csinálni, úgy érzi, hogy sikerül is és
megköszöni még egyszer a támogatást. Elmondja, hogy ez az utolsó testületi ülés, nyilvános
szereplés az idei évben, most kicsit megállnak és pihennek, ezt javasolja mindenki másnak is,
hogy nagyobb energiával tudják folytatni a következő évet. Áldott ünnepeket, a 2017-es évre
sok sikert és örömet kíván.

Takácsné Stalter Judit polgármester a nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 17.15 órakor
lezárta.

K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző
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