Ügyiratszám: 30-4/2017.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26-án
17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh
József, Stadlerné Csányi Éva, Andocsné Lei Mónika, Dr. Rígler Kálmán
képviselők
(6)
Igazoltan távol: Hegyi Zoltán képviselő
Külön meghívott: Gatter István Gazdasági Irodavezető
Berger Andrásné családgondozó
Paksi Dénes tű.alezr. tűzoltóparancsnok
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt, a megjelenteket, a Kábeltelevízión keresztül a falu lakóit. Megállapítja,
hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet és
javasolja, hogy a meghívó 2. pontjában szereplő 2016. évi zárszámadási rendelet az ahhoz
kapcsolódóan tárgyalandó 7. napirendi pontként szereplő Összefoglaló jelentés az
önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzésről napirendek tárgyalásának elnapolását és
napirendről történő törlését tekintve, hogy a Magyar Államkincstár még nem fogadta el a
konszolidált beszámolót. Tájékoztatja a testületet, hogy a zárszámadási rendeletnek legkésőbb
május 31. napjáig kell hatályba lépnie, ezért kezdeményezi, hogy csak akkor tárgyalja a
testület, amennyiben a Kincstár azt már elfogadta. Javasolja a napirendet továbbá kiegészíteni
az iskola infrastrukturális fejlesztéséhez történő hozzájárulás 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 5/2017.
(V.2.) önkormányzati rendelete a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának
korlátozásáról
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
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3.) Tájékoztatás a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Paksi Dénes tű.alezredes tűzoltóparancsnok
4.) Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szoltálat 2016. évi tevékenységének
Előadó: Berger Andrásné családgondozó
5.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának értékelése
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
6.) Császártöltés Község 2017. évi kulturális programterve
Előadó: Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező
7.) Egyebek:
- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2016. évi felhasználása
- Kiskőrös Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű beszerzése
- Megbízás adása Településképi Arculati Kézikönyv és településkép védelmi
rendelet elkészítésére
- Önkormányzati ingatlanvásárlás
- Pályázat benyújtása piac megvalósítása céljából
- Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
- Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatási kérelme
- Hozzájárulás iskola infrastrukturális fejlesztéséhez
- Döntés önkormányzati kitüntetések adományozásáról
I.
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 2017. február 15. napján tartotta.
A Képviselő-testület a 2017. február 15-ei nyilvános Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

az 1/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló polgármester szóbeli beszámolóját elfogadta,
a 2/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a középtávú tervet
fogadta el,
a 3/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltés
Község Önkormányzatának 2017. évi kulturális programtervét fogadta el,
a 4/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester
2017. évi szabadság ütemezését hagyta jóvá,
az 5/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban Takácsné Stalter Judit
polgármester személyes érintettsége miatt – a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása napirend megszavazása idejére - a szavazásból kizárta,
a 6/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a polgármester
illetményének és költségtérítésének megállapításáról határozott,
a 7/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Lovasi Gábor
alpolgármester személyes érintettsége miatt – az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása napirend megszavazása idejére - a szavazásból kizárta,
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-

-

-

-

a 8/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról határozott,
a 9/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési
Idősek Otthona vezetője vezetői pótlékának módosításáról döntött,
a 10/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület az
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét fogadta el,
a 11/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2017. évi felhasználásáról határozott,
a 12/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtásáról határozott, a pályázat határidőben
beadásra került,
a 13/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a felvidékről
kitelepítettek emlékére emlékmű állításáról határozott, az emlékmű átadására 2017.
április 23-án került sor,
a 14/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Töltési Kamilla
Patika Kft. kérelmét elfogadta, a Császártöltés, Keceli u. 106. szám alatti,
önkormányzati tulajdont képező gyógyszertár épülete elektromos hálózatának felújítását
támogatásáról, és 1.000.000 Ft összeghatárig a bérleti díj megfizetése alól
mentesítéséről határozott,
15/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az Orbis Alapítvány
kérelmére az Orbis Alapítvánnyal kötött helyiségbérleti szerződés módosítását határozta
el, a szerződésmódosítás időközben elkészült,
16/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Schmidt Éva
kérelmére önkormányzati tulajdont képező ingatlanok 250,- Ft/m2 áron történő
értékesítéséről határozott – császártöltési 1382 hrsz-ú, 174 m2 nagyságú, valamint a
császártöltési 1387 hrsz-ú, 234 m2 nagyságú kivett, beépítetlen területek -, az értékesítés
megtörtént a vevő részéről a vételár kifizetésre került,
a 17/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az Egységes Falusi
Sportkör 1.900.000,- Ft összegű támogatásáról döntött. A támogatási szerződés
megkötésre, a támogatási összeg átutalásra került.
a 18/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Oláh József
képviselő személyes érintettsége miatt – a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatási kérelme napirend megszavazása idejére – a szavazásból kizárta,
a 19/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület 400.000 Ft összegű támogatásáról
határozott, a támogatási szerződés megkötésre, a támogatási összeg átutalásra került
a 20/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület Oláh József
képviselő személyes érintettsége miatt – a Császártöltési Polgárőr Egyesület támogatási
kérelme napirend megszavazása idejére – a szavazásból kizárta,
a 21/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a
Császártöltési Polgárőr Egyesület 300.000 Ft összegű támogatásáról határozott. A
támogatási szerződés megkötésre, a támogatási összeg átutalásra került.

A Képviselő-testület a 2017. február 15-ei zárt Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatokat hozta:
-

a 22/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban Keresztes Réka részére
lakáscélú támogatásként – 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról
határozott a Képviselő-testület, a szerződés megkötése és az összeg kifizetése
megtörtént.
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A Képviselő-testület a 2017. április 20-ai rendkívüli, zárt Képviselő-testületi ülésen az alábbi
határozatot hozta:
-

23/2017. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a császártöltési
0213/1. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnökségének BACS01-01986-5/2017.
számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása tárgyban határozott.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan – 6 igen szavazattal - elfogadja.
24/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1.) A Képviselő-testület a polgármester szóbeli tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
II.
Rendeletalkotás
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatást ad arról, hogy az utóbbi időben, több bejelentés is érkezett azzal kapcsolatban,
hogy a közterületen többen zavarják a nyugalmat, vasárnap és pihenőnapokon egyaránt, mely
kellemetlenséget elmondása szerint a vendégmunkások okozzák. Véleménye szerint a
nyugalmat meg kell őrizni, és tekintettel arra, hogy sokan jelezték ezt a problémát és fontos a
császártöltésiek véleményét figyelembe venni, ezért álláspontja szerint szabályozni kell a
közterületen történő alkoholfogyasztást, mely szabályai vonatkozásában fogalmazták meg az
előterjesztés részét képező rendelet-tervezetet. Képviselőket kéri, hogy támogassák a rendelet
módosítását. Ismerteti, hogy az önkormányzati rendelet nem szabálysértési tényállást állapít
meg, hanem kimondja a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmát, lehetővé téve
ezzel a Szabálysértési törvény alkalmazását. Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a
szabálysértési eljárás lefolytatása az eljárás alá vont személy szerinti megyei kormányhivatal
járási hivatala hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a rendőrség és a közterület-felügyelet
helyszíni bírságot szabhat ki.
A közterületeken történő alkoholfogyasztás vonatkozásában vannak kivételes helyek, ezekről
a rendeletben döntenek.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a rendelet-tervezet értelmében a rendelkezés alól kivételt képeznek a
pincesorok, a vendéglátó üzletek érvényes közterület használati engedéllyel rendelkező
vendéglátó-ipari terasza, és előkertje nyitvatartási időben, az engedéllyel szervezett és
engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények, továbbá minden év első és utolsó napja.
Dr. Rígler Kálmán:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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A Képviselő-testület – az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve – egyhangúan, 6
igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletét
CSÁSZÁRÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2017. (V.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZESZES ITAL KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ FOGYASZTÁSÁNAK
KORLÁTOZÁSÁRÓL
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III.
Tájékoztató a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi tevékenységéről
Előadó: Oláh József képviselő
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy Paksi Dénes tű. alezredes tűzoltóparancsnok nem tud részt venni a testületi
ülésen, az írásbeli anyagot azonban a testület rendelkezésére bocsájtotta. A napirend
ismertetésére megkéri Oláh József képviselőt a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnökét.
Oláh József:
Sajnálja, hogy nem jött el a parancsnok úr. Ismerteti, hogy a szabadtéri tüzelés szabályai
megváltoztak. Tájékoztatást ad arról, hogy amennyiben külterületen a szabadban bármit el
akarnak égetni, akkor ezt a szándékot 10 nappal az égetés előtt formanyomtatványon be kell
jelenteni Kiskunhalasra, ahol azt Wicker Balázs 5 napon belül elbírálja. Ismerteti, hogy a
kérelemben 2 időpontot kell megjelölni, sok mindent ki kell tölteni, 3.000 Ft illetékbélyeget
kell ráragasztani. Elmondja, hogy amennyiben mégsem kerül sor az égetésre, nem küldik
vissza az illeték összegét. Ismerteti, ha valaki külterületen kezd égetni bejelentés nélkül és a
tűzoltók kimennek 100.000 Ft büntetést kell fizetni. Elmondása szerint amennyiben a
bejelentés megtörtént, akkor a tűzoltók nem mennek ki a helyszínre. Elmondja, hogy
belterületen van égetésre lehetőség a helyi önkormányzati rendeletben meghatározottak
szerint. Tájékoztatást ad arról, hogy a kéményseprést is átvette a katasztrófavédelem, innentől
kezdve ingyenes. Elmondása szerint az ingatlanokba a kéményseprő bedob egy cetlit, hogy
mikor jön, lehet vele egyeztetni. Ismerteti, hogy alap esetben kettőször jön, és ha nem tud
bejutni az ingatlanba, akkor 3. alkalommal bejelenti, hogy nem sikerült elérni az állampolgárt,
és ekkor hatósági útra terelődik a dolog.
Ismerteti, hogy a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 1023 km2,
lakosainak száma 53.000, illetékességi területén a települések száma 15. Tájékoztatása szerint
2 önkormányzati tűzoltóság van, Soltvadkerten és Kecelen, önkéntes tűzoltó egyesületek
Akasztó, Csengőd, Császártöltés, Imrehegy, Kecel, Kiskőrös, Soltvadkert, Tabdi
településeken vannak. Elmondja, hogy Császártöltés település Kecelhez tartozik, nem
vagyunk önállóak, az adminisztrációt ők veszik fel, kis tűznél is meg kell őket várni.
Tájékoztatja a testületet, hogy az idei évben a császártöltésiek már 7-szer vonultak helyszínre.
Kiemeli a 2016-os célkitűzések végrehajtásánál, hogy az ÖTÉ-ket támogatták szakmai
5

munkájukban, Akasztó ÖTE önálló beavatkozó lett. Előadja, hogy a Kiskőrösi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság működési területén 350 eseményből 252 esetben került sor konkrét
beavatkozásra. 2015-ben 1 db V-ös kiemelt, 1 db II-es kiemelt tűzeset fordult elő Kiskőrös
HTP működési területén, ezekhez az adatokhoz képest jelentősen kedvezőbben alakult az
elmúlt év, hiszen a 2016. évben I-es vagy I-es kiemelt riasztási fokozatban került
felszámolásra minden káreset. Ismerteti, hogy a Soltvadkert Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokságon a műszaki mentés kicsit visszaesett 42-ről 38-ra, viszont a téves riasztás 15ről 16-ra emelkedett. Ismertetése szerint a Keceli Önkéntes Tűzoltó Parancsnokságon
kevesebb volt a tűzeset 2016-ban, mely tűzesetek száma 48-ról 32-re csökkent. Ezután
részletesen ismerteti a Kiskőrös HTP területén működő tűzoltó egyesületek vonulásainak
alakulásait, illetve az egyesületek besorolásait. Elmondja, hogy a járás területén két
veszélyforrás miatt terveznek kitelepítést- befogadást, az egyik az árvíz veszélyeztetettségből
adódó befogadás, a másik a nukleáris veszélyeztetettségből adódó kitelepítés. Kiemeli, hogy
bennünket Békés megyében Gyulára, Akasztót Borsod-Abaúj Zemplén megyébe, Kecelt,
Jász- Nagykun Szolnok megyébe, Kiskőrös-Erdőtelek pedig Kecskemétre telepítenének ilyen
esetekben. Elmondja, hogy a HTP állománya az elmúlt év során 347 alkalommal tartott
szemléket, illetve ellenőrzéseket. Elmondja, hogy önkéntes települési mentőcsoportok 2016.
évben 2 településen kerültek a rendszerbe állításra a köteles polgári védelmi szervezetek
részeiként, mint önkéntes komponensek Kiskőrös járás: Kiskőrös (15 fő), Császártöltés (15
fő). Ismertetése szerint az egységek rendszerbeállító- és minősítő gyakorlatukat sikeresen
végrehajtották.
Dr. Rígler Kálmán:
Érdeklődik, hogy II. felszereltségi fok, amibe mi vagyunk, az milyennek számít.
Oláh József:
Ismerteti, hogy ez jónak számít, az I. szintnek megfelelő a felszereltségünk, de elmondása
szerint ott több az adminisztráció, és mindent le kell műszakiztatni (szivattyú, tömlő, sisak)
ami nagyon sok pénzbe kerül, így tájékoztatása szerint nem akarnak ebbe a kategóriába
felkerülni.
Dr. Rígler Kálmán:
Kérdezi, hogy nukleáris veszélyeztetettség esetén van-e evakuációs terv?
Oláh József:
Elmondja, hogy Polgár Pál Kiskőrösi Parancsnok a mentora ennek a tervnek, az ő feladata a
veszélyelhárítás megoldása.
Takácsné Stalter Judit:
Észrevételt tesz a tájékoztató 2016. december 31. lakosságszámra vonatkozó adatára, melyet
korrigál és elmondja, hogy ez időpontban pontosan 2393 ember élt Császártöltésen.
Említést tesz arról, hogy a mai nap folyamán láthatott a lakosság egy tűzoltóautót szorgos
tűzoltókkal az óvoda környékén. A félreértések elkerülés miatt hangsúlyozza, hogy nem
történt esemény, csupán a tűzcsapokat ellenőrizték.
A Képviselő-testület a tájékoztatót - egyhangúan – 6 igen szavazattal - elfogadja.
25/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskőrösi Hivatásos
Tűzoltóparacsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a
jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV.
Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évi tevékenységéről

Előadó: Berger Andrásné családsegítő
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Berger Andrásné családgondozót a napirend ismertetésére.
Berger Andrásné:
Ismereti, hogy 2016. január 1-jétől minden járásközpontban család-és gyermekjóléti központ
jött létre, a településeken pedig család- és gyermekjóléti szolgálatok működnek. Elmondja,
hogy településünkön 1998. óta működik gyermekjóléti szolgáltatás. Ismerteti, hogy 2016.
január 1-jétől a szolgálaton belül Hajóson 1 fő 8 órában és 1 fő 4 órában, Homokmégyen 1 fő
4 órában, Császártöltésen 1 fő 8 órában biztosítja a szakfeladat ellátását. Elmondja, hogy a
munkaidő terepmunkára és fogadóórákra bontható. Tájékoztatást ad arról, hogy a szolgálat
császártöltési telephelyének személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. Ismerteti, hogy a
jelzőrendszeri tagok kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a
gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, súlyos
elhanyagolása, veszélyeztető ok fennállása esetén. Elmondása szerint az említett szakemberek
kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
Elmondja, hogy 2017. január 1-jétől hatályos a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI.
törvény módosítása, mely szerint súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermek
törvényes képviselője megtagadja az együttműködést a háziorvossal, gyermekorvossal,
védőnővel. Ismertetése szerint 2017. január 1-jétől a gyermekek tekintetében nem utasítható
vissza az egészségügyi szolgáltatás, sem a kötelező szűrővizsgálatokon való részvétel.
Tájékoztatást ad arról, hogy az egészségügyi szolgáltató (háziorvos, gyermekorvos, védőnő) a
gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként jelzi a gyermek veszélyeztetettségét a család-és
gyermekjóléti szolgálatnak, valamint hatósági eljárást kezdeményez. Kiemeli, hogy jelzéssel
bármely állampolgár élhet, a jelzéseket minden esetben írásban - lehetőleg az erre a célra
szolgáló esetjelző lapon - kell megtenni.
Ismereti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnál 2016. év folyamán keletkezett
számszerű adatokat az alábbiak szerint:
Császártöltés vonatkozásában az éves esetszám: 1.188.
Együttműködési megállapodás alapján gondozásban lévő kliensek száma:33 fő ebből: új
kliens: 22 fő, a védelembe vett gyermekek száma: 5 fő/4 család, nevelésbe vett gyermekek
száma: 1 fő/1 család, családba fogadott gyermekek száma: 2 fő/1 család.
Tanácsadottként megjelent kliensek száma: 169 fő/67 család, ebből: új kliens: 46 fő/16 család,
ebből: többszöri alkalommal tanácsadott: 99 fő/36 család. Tárgyévben tett családlátogatások
száma: 343. 2016-ban összesen 15 írásos jelzés érkezett a szolgálathoz.
Elmondása alapján a szolgálat a család- és gyermekjóléti központ pszichológusához 1
családot, jogászához szintén 1 családot irányított. Ismerteti, hogy ingyenes szolgáltatás
igénybevételére-Kiskőrösre kell elutazni.
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Ismereti, hogy 2016-tól a védelembe vételi tárgyalásokon a családgondozó helyett a család- és
gyermekjóléti központ esetmenedzsere illetékes részt venni, a családgondozó már nem, de
véleményét kikérik. Elmondja, hogy tárgyévben a kiskunhalasi és a kiskőrösi rendőrségen 1
gyermek ügyében hallgatták meg tanúként, megbeszélésre 6 alkalommal került sor.
Tájékoztatása szerint 6 alkalommal esetkonferenciát szervezett 4 gyermek veszélyeztetettségi
ügyében, társuláson belüli szakmai megbeszélés 11 alkalommal volt, az előírt éves szakmai
tanácskozás 2016. február 16-án lett megtartva, az előírt éves jelzőrendszeri intézkedési tervet
2016. március 23-án elkészítette. Ismerteti, hogy 2016-ban Kiskőrösön 10 alkalommal vett
részt a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmegbeszélésén. Elmondja, hogy a feladatokat a
család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere végzi, Császártöltésen az esetmenedzser
havi rendszerességgel fogadóórát tart minden hónap utolsó szerdáján 13.00 és 14.00 óra
között a szolgálat irodájában. Ismerteti, hogy szakmai értekezleten 2016-ban 1 alkalommal
volt, 2016. november 3-án pedig ruhabörzét szervezett a Teleházban, melyen 42 fő vett részt.
A gondozott családokban kezelt főbb problémák típusait az alábbiak szerint ismerteti: családi
konfliktus, anyagi nehézségek, gyermeknevelési-, ill. életviteli problémák, magatartászavar,
információhiány, ügyintézési nehézség.
A szolgálat által leggyakrabban végzett szakmai tevékenységek között említi az
információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, családlátogatást, közvetítést más
szolgáltatásba, hivatalos ügyekben való közreműködést, szakmaközi és szakmai
megbeszéléseket, adományközvetítést, közvetítést ellátásokhoz-, szolgáltatásokhoz való
hozzáféréshez. Célként fogalmazza meg 2017-re a kialakított, jól működő jelzőrendszer
fenntartását, a jogszabály szerint előírt esetmegbeszélések, esetkonferenciák és az éves
tanácskozás megtartását. Kéri, hogy indokolt esetben a jelzőrendszeri tagok felelősségük
szem előtt tartásával éljenek jelzési kötelezettségükkel, a gyermekek veszélyeztetettségét
feltételező észrevételeiket haladéktalanul jelezzék írásban a szolgálat felé.
Kiemeli, hogy fontos tényező a jelzőrendszeri tagok részéről a jogszabályba foglalt
titoktartási kötelezettség betartása.
Megköszöni Polgármester Asszony, a Képviselő-testület és a kollégák segítségét,
támogatását, mellyel hozzájárultak munkája ellátásához.
A Képviselő-testület a beszámolót, egyhangúan - 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot
hozza:
26/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társult Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót jelen határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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V.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2016. évi ellátásának értékelése

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Felkéri Hábermayer Viktória jegyzőt a napirend ismertetésére.
Hábermayer Viktória:
Elmondja, hogy a gyermekvédelmi törvény értelmében az önkormányzat minden év május
31-éig átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, mely
értékelést a Képviselő-testületnek kell megtárgyalnia. Ismerteti, hogy az átfogó értékelés
kötelező tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló rendelet határozza meg, mely alapján került jelen értékelés
összeállításra.
Ismereti, hogy Császártöltés település lakosságszáma a 2016. december 31-i statisztikai
adatok alapján 2.393 fő, 2016. évben 6 gyermek született, 2015. évhez viszonyítva az állandó
népesség száma 15 fővel csökkent. Elmondja, hogy Császártöltés Község Önkormányzata a
gyermekek védelmére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, gyermekétkeztetést
biztosított 2016. évben. Tájékoztatást ad arról, hogy 2016-ban rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak száma 25 család (56 gyermek), 2016-ban természetbeni
támogatásban részesültek száma: 92 fő, 2016-ban átadott természetbeni támogatás összege
533.600,- Ft, (5.800 Ft Erzsébet-utalvány), az átadott természetbeni támogatások összegét
közvetlenül az állam fizette. Ismerteti, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2015. szeptember 1. napjától 2016. szeptember 31. napjáig vállalkozási
szerződés útján, 2016. október 1. napjától Császártöltés Község Önkormányzatával kötött
megállapodás alapján gondoskodik a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról. Tájékoztatást
ad arról, hogy 2016. évben gyermekétkeztetést igénybe vevők száma 141 fő, ebből 48 fő
óvodás, 93 fő iskolás, 2016. évben normatív kedvezményben részesülő száma összesen 95 fő.
Kiemeli, hogy 2017. január 1. napjától a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat
határozata alapján a gyermekétkeztetés valamennyi óvodás korú gyermek esetében
térítésmentes. Elmondja, hogy a Gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat 2008. július 1től társulás formájában a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szoltálat
keretében látja el, alapellátásban részesülők száma 33 fő, ebből veszélyeztetett gyermekek
száma 15 fő, a veszélyeztetettség okai: környezetei okok 11 fő esetében, magatartási
probléma miatt 4 fő esetében. Ismerteti, hogy a várandós anyák gondozása 2016-ban egyetlen
család esetében sem került sor, a családjából kiemelt gyerek szüleinek gondozására, heti
rendszerességgel 1 család esetében került sor. Kiemeli, hogy 2016. évben tartott
jelzőrendszeri megbeszélések száma 6 volt, a családgondozó és a jelzőrendszer többi tagjai
között kapcsolat napi szintű, az információcsere jónak mondható. Tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy a 2016/2017. tanévben a 2016. október 1. napi statisztika szerint az óvodában 3
napközis csoport volt összesen 55 fővel, az általános iskolában 4 napközis csoportban 72
gyermekkel, településünkön napközbeni ellátást igénybe vevő gyermekek száma összesen:
127 fő. Tájékoztatást ad arról, hogy 2016-os évben gyámhatósági, gyermekvédelmi területen
szakmai ellenőrzést hatóságunknál a felügyeleti szervek nem végeztek.
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A jövőre vonatkozó javaslatoknál, céloknál kiemeli, hogy kiemelten fontos a prevenciós
tevékenység a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, fiatalok és családjaik számára
szülői szerepet erősítő, családi konfliktusokat rendező, a családi kohéziót erősítő, valamint az
oktatási rendszeren kívüli integrációs, prevenciós programok, felvilágosító, tájékoztató jellegű
előadások lebonyolítása. Meggyőződése, hogy e cél megvalósításához továbbra is együtt kell,
hogy működjenek a különböző szakterületek gyermekekkel foglalkozó szakemberei
egymással. A települési önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés
vonatkozásában részletesen ismerteti az iskolában 2016. évben szervezett „Egészségügyi Hét”
rendezvény ismeretterjesztő programjait, a védőnő szervezésében megvalósuló Baba- Mama
Klub 2016. évi foglalkozásait valamint az Agape Team Missziós Csoport Alapítvány 2016.
évi Császártöltés települést érintő tevékenységét az írásbeli beszámolóban foglaltak alapján.
A Képviselő-testület - 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
27/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának értékelése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és
azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
VI.
Egyebek
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2016. évi felhasználása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismereti, hogy Császártöltési Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2016. számú
határozatában fogadta el az Alap 2016. évi felhasználási tervét, ahol 2016. évre a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összeg felhasználására a következő célok kerültek
megjelölésre: csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, tisztítása, karbantartása; járdák
karbantartása, helyreállítása; támfal, partfal felújítás, helyreállítása; hulladékgazdálkodási terv
aktualizálása; parkgondozás, parlagfű elleni védekezés. Elmondja, hogy az Alap 2015. 12.31ei pénzmaradványa: 1.474.980,- Ft, a 2016. évi bevétele: 337.456,- Ft, az Alap 2016. 12.31-ei
pénzmaradványa: 1.812.436,- Ft. Ismertetése szerint a 2016. évi bevételek 100 %-ban a
befolyt 2015. évre, valamint előző évekre vonatkozó talajterhelési díjat takarják.
Tájékoztatást ad arról, hogy az Alapban rendelkezésre álló összeg 2016. évben nem került
felhasználásra. Kiegészítéseként elmondja, hogy az árkok- utak karbantartására, valamint a
templom körüli járda újjáépítésére nem elég ez az összeg.
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Elmondása szerint a templom mellett az árok is bedőlt, mert az út nyomja, ezért most vált
aktuálissá a felújítása. Tervei között szerepel az idei évben e járdaszakasz és árok
helyreállítása.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot. Elmondja továbbá, hogy valóban sokan panaszolják a járdák rossz
állapotát, de véleménye szerint ez a probléma nem 1-2 év alatt alakult ki, ezért a megoldás
sem ennyi idő lesz.
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatallal szemben most épülő parkolóban 11 gépkocsinak
lesz hely, továbbá már készül az öreg temetőben a parkoló térkövezése. Ismerteti, hogy
tervben van a templom körüli járda, illetve az óvoda Keceli úti szakasza helyreállítása
egészen a Szettele féle házig. Tájékoztatást ad arról, hogy márciusban elkezdték a járdák
felmérését, melynek a folytatása akkor lesz, amikor már konkrétan fognak fordulni a
lakossághoz. Ismerteti, hogy jelenleg a Polgármesteri Hivatallal szemben lévő parkolót építik,
de hamarosan elkezdik a járdák javítását is, a lakosságnak minden segítséget megadnak, de
meglátása szerint 5-10 éves idő lesz, mire rendben lesznek a járdák mindenhol.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
28/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2016. évi felhasználása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek a 4/2016. (II.03.) számú Képviselő-testületi
határozatban megjelölt célokra nem kerültek felhasználásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű beszerzése
Előadó: Takácsné Starter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a gyepmesteri telep működtetése és finanszírozása tárgyában a Társulás és a
tagönkormányzatok megállapodást kötöttek egymással, mely szerint a telep üzemeltetését
Kecel Város Önkormányzat végzi. Tájékoztatást ad arról, hogy 2017. január 19. napján Kecel
Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a Társulás elnöke részére gépjármű beszerzése
tárgyában. Elmondja, hogy az üzemeltetést a gyepmesteri telepen jelenleg egy 2002. évjáratú
Opel Combo kisteher gépjárművel végzik, a használat során 300.000 Ft javítási költség
keletkezett, mely előreláthatólag 2017. évben növekedni fog.
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Ismerteti, hogy a telep zavartalan működése érdekében a Társulási-tanács egyetértett azzal,
hogy egy új Dacia gyártmányú Dokker Van 1.5 dCi 90LE Ambiance típusú tehergépkocsi
kerüljön beszerzésre a gyepmesteri telepre. Véleménye szerint fontos ez a feladat, hiszen a
kóbor kutyák kezelése itt történik meg, mi is nagy gondban lennénk, ha nem lenne, támogatja
a gépkocsi beszerzését.
Tájékoztatja a testületet, hogy a gépjármű beszerzés finanszírozása a 2016. január 1-i
lakosságszám arányában történik, melynek értelmében Császártöltés Község
Önkormányzatának 165.357,- Ft-tal kell hozzájárulnia e beruházáshoz.
Oláh József
Jelzi, hogy itt sem stimmel a lakosság létszáma.
Hábermayer Viktória:
Válaszában elmondja, hogy ebben az esetben a 2016. január 1. napi állapotot vették
figyelembe valamennyi érintett település esetében.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását, azaz azt, hogy
lakosságszám alapján 165.000 Ft-tal támogassák a gépkocsi megvásárlását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
29/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű beszerzése
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás a Kecel, 0446/11 hrsz-ú ingatlanon üzemelő
gyepmesteri telep zavartalan működésének biztosítása céljából egy Dacia gyártmányú
Dokker Van 1.5 dCi 90LE Ambiance típusú gépjárművet szerezzen be bruttó 3.849.300,Ft vételár összegben.
2.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Császártöltés Község Önkormányzata az 1.
pontban meghatározott gépjármű vételárához – a 2016. évi lakosságszám arányában –
165.357,- Ft, azaz százhatvanötezer-háromszázötvenhét forint összegben hozzájárul.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Császártöltés Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével
terjessze elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Megbízás adása Településképi Arculati Kézikönyv és településkép védelmi rendelet
elkészítése
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
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Takácsné Stalter Judit:
Kifejti, hogy a maga részéről örül ennek a kezdeményezésnek. Tájékoztatást ad arról, hogy
még évekkel ezelőtt összegyűjtötte, lefotózta a régi épületeket a településen, Elmondja, hogy
a császártöltési svábok régmúltját idéző házak sajnos szép lassan eltűnnek a faluból.
Véleménye szerint még megmenthető néhány hagyományos a svábokra oly jellemző épület,
de épp a 24. órában vagyunk. Hangsúlyozza, hogy lehet szó nélkül hagyni az elpazarolt
lehetőségeket és a tájidegen megoldásokat az újak építésénél. Szeretné a régit az újjal ötvözni,
ennek egyik lehetőségét látja a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésében.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy az építésjogi szabályozási környezet módosítása során 2016. évben megjelent
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. Tájékoztatása szerint az új
jogszabály a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezi.
Elmondja, hogy 2017. szeptember 30-ig minden településnek el kell készíteni a teljes
közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek
közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet, melyet a
Kormányrendelet szerinti tartalmi követelménnyel kell elkészíteni. Ismerteti, hogy a
Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának elősegítése
érdekében a feladat elvégzéséhez jogosultsággal és megfelelő ismerettel, tapasztalattal
rendelkező Építészműhely Kft-től tervezői ajánlatot kértek. Elmondja, hogy a Kft.
válaszlevelében leírtak alapján a Kft. leterheltsége miatt ennek a megbízásnak nem tud eleget
tenni, ugyanakkor Szilberhorn Erzsébet okleveles építészmérnök – Császártöltés település
hatályos településrendezési eszközei tervezésében közreműködő – jogosult e feladat
elvégzésére, és bruttó 600.000 Ft-os tervezői díjért vállalkozik az arculati kézikönyv és
településképi rendelek elkészítésére 2018. márciusi határidővel.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a Településkép Arculati Kézikönyv és
településképi rendelet előkészítését, hiszen kötelező feladat, el kell készíteni. Álláspontjuk
szerint olcsóbban határidőre sem vállalja senki, ezért javasolja, hogy bízzák meg a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
30/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Megbízás adása Településképi Arculati Kézikönyv és településkép védelmi rendelet
elkészítésére megbízás
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
javaslatát is figyelembe véve – a Császártöltés település közigazgatási területére
vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzat rendelet
előkészítésével megbízza a Szilberhorn Erzsébet (6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.)
okleveles építészmérnököt, főépítészi megbízás keretében.
2.) A Képviselő-testület a feladat elvégzéséhez bruttó 600.000 Ft-ot biztosít Császártöltés
Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének egyéb célokra képzett tartalék kerete
terhére.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Takácsné Stalter Judit polgármestert a megbízási
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Önkormányzati ingatlanvásárlás
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a 0250/15 hrsz-ú, 862 m2 nagyságú ingatlan kivett gazdasági épület,
udvarművelési ágú ingatlan, melyen korábban volt egy fölépítmény, ami már nem létezik.
Elmondja, hogy ez a Szamárvölgy kezdésénél található, ahol vezet az ősi ösvény túraútvonal
is. Tájékoztatást ad arról, hogy az említett terület jelenleg a Febagro Zrt. tulajdonában van.
Elmondja, hogy itt több tíz éves fák vannak, ahol álláspontja szerint egy pihenőt lehetne
kialakítani, így több embert tudnának idevonzani, akik esetleg itt költenék el a pénzüket.
Hasznosnak tartja ennek az ingatlannak a megvásárlását, tájékoztatása szerint 100.000 Ft-ért
ajánlották megvásárlásra a tulajdonosok.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a megjelölt áron, 100.000 Ft-ért az ingatlan
megvásárlását, hiszen ott van a forrás, ami táplálhatná a patakot. Meggyőződésük, hogy
amennyiben ezt is rendbe tudnák hozni, idegenforgalmi erővel is bírna.
Dr. Rígler Kálmán:
Véleménye szerint ingatlanvásárlás formájában is gyarapítják a vagyont.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
31/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
0250/15 hrsz-ú ingatlan vásárlása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
javaslatát figyelembe véve – a 6447 Felsőszentiván, Jókai utca 1. szám alatti székhelyű
Febagro Felsőbácskai Agrár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/1 tulajdoni hányadát
képező Császártöltés külterület 0250/15 hrsz-ú, 862 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület,
udvar megjelölésű ingatlan megvásárlásáról határozott.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pontjában meghatározott ingatlan
vonatkozásában elfogadja a tulajdonos által javasolt vételárat 100.000,- Ft, azaz
egyszázezer forint összegben.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés jelen határozat
1.) és 2.) pontjában részletezettek szerinti elkészíttetésére, illetve annak aláírására,
valamint megbízza a jegyzőt hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának
önkormányzat nevére történő telekkönyvi bejegyzésével, illetve az önkormányzat vagyonnyilvántartásába történő felvétellel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: szerződés megkötésére 2017. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
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Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy dr. Frick Mária tulajdonában lévő
Császártöltés, Kossuth L. 5. szám alatti ingatlan megvásárlása egy stratégiai vásárlás lenne,
hiszen ez az épület a nyugdíjas otthon mellett van és meggyőződése, hogy hosszú távon kell
gondolkodni. Elmondása alapján a tulajdonos 2,5 millió Ft-ot kér a házért. Ismerteti, hogy
tervei között szerepel a későbbiek folyamán az idősek otthonának bővítése, mely csak így
valósulhat meg és melyre az igény folyamatosan nő.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja az ingatlan megvásárlását, hiszen igény van a
Nyugdíjas Otthon bővítésére. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a 2,5 millió Ft-ot reális
árnak tartja, javasolja az ingatlan megvásárlását, mely megtérülő befektetésnek tűnik.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
32/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Császártöltés, Kossuth L. u. 5. szám alatti ingatlan vásárlása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság
javaslatát figyelembe véve – dr. Frick Mária 6239 Császártöltés, Kossuth L. u. 5. szám
alatti lakos 1/1 tulajdoni hányadát képező császártöltési 1414 hrsz-ú, 1353 m2 nagyságú,
kivett lakóház, udvar megjelölésű, természetben Császártöltés, Kossuth L. utca 5. szám
alatt található ingatlan megvásárlásáról határozott.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1.) pontjában meghatározott ingatlan
vonatkozásában elfogadja a tulajdonos által javasolt vételárat 2.500.000,- Ft, azaz
kettőmillió-ötszázezer forint összegben.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés jelen határozat
1.) és 2.) pontjában részletezettek szerinti elkészíttetésére, illetve annak aláírására,
valamint megbízza a jegyzőt hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának
önkormányzat nevére történő telekkönyvi bejegyzésével, illetve az önkormányzat vagyonnyilvántartásába történő felvétellel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: szerződés megkötésére 2017. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Pályázat benyújtása piac megvalósítása céljából
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy a Keceli utca 6. szám alatti ingatlan helyén a jelenleg kialakításra kerülő
parkoló mögötti területen helyezkedne el a piac. Tájékoztatást ad arról, hogy a tervek szerint a
csarnok belső részre fedett, de nem zárt felépítmény lenne 14 standdal, 2 mosdóval, irodával,
valamint itt kerülne kialakításra a helyi sajátosságok boltja. Ezzel elmondása szerint parkoló
is bővülne 8 férőhellyel, így 19 parkolóhely lenne összesen. Elmondja, hogy a pályázat
megnyerése esetén megszűnne az a méltatlan állapot, hogy az utcán a járdán árusítanak.
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Kiemeli, hogy a piac jellegének erősítése is a cél, hogy a helyi termelők zöldséget, virágot,
stb. is áruljanak, hiszen a műanyag, kínai portékák árulása nem megragadó.
Tájékoztatást ad arról, hogy a pályázatot a héten, április 27-én kell feltöltetni. Bízik abban,
hogy sikerül egy fedett területen 14 kiszolgáló helyiséges piacot létrehozni, mely hét közben
zárva lenne, csak csütörtökön lenne nyitva, de a parkolót lehetne mindig használni, így
megszűnne a veszélyes helyzet, ami most van. Tájékoztatása szerint a beruházás
összköltségvetése 29.000.000,- Ft körüli összeg, az önrész 15 %, mely kb. 4.800.000 Ft.
Kiemeli, hogy ezt a pénzt elő tudják teremteni, javaslata szerint meg kell szüntetni a járdán
való árusítást, európai színvonalú piacteret kell biztosítani.
Stadlerné Csányi Éva:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
33/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása piac megvalósítása céljából a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat
kiírása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Piac kialakítása
Császártöltésen” című 29.768.785,- Ft összköltségű projekt megvalósítását határozza el a
Császártöltés belterület 1429/1. helyrajzi számú, önkormányzati tulajdont képező
ingatlanon.
2.) A Képviselő-testület a jelen határozat 1. pontjában foglalt beruházás megvalósítása
céljából a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése elnevezésű VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázatra
vonatkozóan támogatási kérelem benyújtásáról határozott.
3.) A Képviselő-testület a program megvalósításához költségvetésében 4.935.039,- Ft önerőt
elkülönít.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Takácsné Starter Judit polgármestert a jelen határozat
2. pontjában körülírt pályázat vonatkozásában a támogatási kérelem összeállításával és
benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések valamint jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: pályázat benyújtására: 2017. május 15.
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester

Római Katolikus Plébánia kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti a Császártöltési Római Katolikus Plébánia kérelmet, mely szerint a hitoktató épület
felújítási és javítási munkálataihoz kérnének anyagi támogatást. Reálisnak tartja a 300.000,Ft-os támogatási összeget, hiszen nagyon elhanyagolt az épület, mely a közösségi élet
színtere, és ahol szép közösség szerveződött az elmúlt évek folyamán.
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Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság véleményét, mely szerint a Pénzügyi Bizottság javasolja a
300.000,- Ft összegű támogatás kifizetését.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
34/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Római Katolikus Plébánia kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is - a Császártöltési Római Katolikus Plébánia (6239
Császártöltés, Keceli u. 8.) részére 300.000,- Ft, azaz háromszázezer 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 2017. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti a táncosok kérelmét, akik ruhájukhoz kérnének anyagi támogatást, hiszen nincs
pályázati forrásuk. Elmondása szerint 300.000 Ft-ot kérnek, mely összegből szeretnék
finanszírozni a deggenhausertali út egy részét is.
Stadlerné Csányi Éva:
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság ösztönzi a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesületet a
pályázati források kutatására, és javasolja, hogy az egyesület a Császártöltési Német
Nemzetiségi Önkormányzathoz is nyújtson be kérelmet. Tájékoztatja a testületet, hogy a
Pénzügyi Bizottság 150.000 ,-Ft összeggel javasolja támogatni az egyesületet.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát – 6 igen szavazattal,
egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
35/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatási kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
Pénzügyi Bizottság javaslatát is - a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesületnek 150.000,Ft, azaz egyszáz-ötvenezer forint 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.
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Határidő: támogatás kifizetésére 2017. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Hozzájárulás iskola infrastrukturális fejlesztéséhez
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy kiegészítő hozzájárulás megadása szükséges az iskola által benyújtani kívánt
pályázathoz. Tájékoztatást ad arról, hogy az iskola tornatermére, udvarra, kiszolgáló
helyiségeinek infrastrukturális fejlesztésére pályázatot írtak ki. Elmondja, hogy a pályázaton a
fenntartó, azaz a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat tud indulni, de a
tulajdonosnak, Császártöltés Község Önkormányzatának a hozzájárulására is szükség van.
Álláspontja szerint ez egy nagy lépés az infrastrukturális fejlesztésben, nagyon drukkol, hogy
sikerüljön a megvalósítás.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
36/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Hozzájárulás iskola infrastrukturális fejlesztéséhez
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ingatlantulajdonos
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat a
Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartójaként az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.5-16 számú felhívása keretében
„A Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola infrastrukturális
fejlesztése” címmel támogatási kérelmet nyújtson be és a pályázatban megjelölt
infrastrukturális fejlesztést megvalósítsa.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester
Takácsné Stalter Judit:
Elmondja, hogy mire a Képviselő-testületi ülést látják a lakosok, addigra már állni fog a
májusfa. Bízik benne, hogy sokan eljönnek és részesei lehetnek a műsornak, valamint
megkóstolják a kalácsokat, melyeket a helyi lányok-asszonyok sütöttek.
Takácsné Stalter Judit polgármester a nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 18.05 órakor
lezárta.
K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester
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