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Ügyiratszám: 30-13/2017. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29-én  
              16.00 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    
                           Hegyi Zoltán képviselők                        
      (7) 
 
Külön meghívott:  Flaisz Emőke intézményvezető 
 
Hábermayer Viktória jegyző 
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt, a megjelenteket, a Kábel-televízión keresztül a falu lakóit. Külön 
köszönti Flaisz Emőkét az Idősek Otthona Vezetőjét. Ismerteti, hogy az ülés meghívója 
kifüggesztésre került.  Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, melyet javasol a „Pályázati felhívás a Császártöltési 
Idősek Otthona közétkeztetésének biztosítására”  című napirendi ponttal kiegészíteni. 
 
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 11/2017. 

(XII.3.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

3.) Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona 2016. évi működéséről 
Előadó: Flaisz Emőke intézményvezető 

4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
       Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
5.) Egyebek: 

- Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának módosítása 
- Császártöltési Idősek Otthona házirendjének módosítása 
- Császártöltés Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

jóváhagyása 
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- Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok 2017. évi 
kiegészítő támogatására 

- Pályázati felhívás a Császártöltési Idősek Otthona közétkeztetésének 
biztosítására 

- Lakáscélú támogatásra vonatkozó kérelmek (Haszilló Sándor, Kovácsné 
Cári Kinga) 

 
 
 

Napirenden kívüli hozzászólás, észrevétel 
 
 

Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy október 4-én volt az utolsó Képviselő-testületi ülés, azóta sok esemény 
történt. Örömmel számol be arról, hogy a Márton napon sokan voltak, a résztvevők 
hangulatos estével lettek gazdagabbak, úgyszintén jó hangulatnak voltak azok részesei – 400 
fő - akik elfogadták az önkormányzat meghívását az Idősek Napjára. Megköszöni azon 
vállalkozóknak a támogatását, illetve mindazok segítségét, hozzájárulását, akik a mézes 
reggeli, a Márton Nap és a Nyugdíjas Nap sikeres megszervezésében közreműködtek. 
Tájékoztatást ad arról, hogy Szalai Sándor grafikáinak kiállításával és Dr. Knipl István 
előadásával megemlékeztek a Málenkij robotra elhurcolt császártöltési lakosokról. Az 
adventváró rendezvény elmondása szerint jól sikerült. Számára ez különleges volt, hiszen 
nemcsak a gyerekek, hanem a  szülők, nagyszülők  is bekapcsolódhattak a több állomásból 
álló, egész napos vidám vetélkedőbe. Ismerteti, hogy a  Könyvtárban a Könyvtár Mozi 
sorozat keretében Füvesasszonyok, kenőemberek címmel színes dokumentumfilmet 
tekinthettek meg a résztvevők, a nyugdíjas klub tagjai.  Elmondja, hogy a vetítést követően az 
érdeklődők megvizsgálhatták és megkóstolhatták a bemutatott gyógynövényeket. 
Tájékoztatást ad arról, hogy az adventi gyertyagyújtás a mise után lesz, így december 3.-án, 
Papp Szabolcs református lelkész gyújtja meg a gyertyát, mond köszöntőt és a református 
egyház énekkar énekel; december 10.-én Nagyidai Zsolt plébános mond köszöntőt, az iskola 
énekkara énekel;  december 17.-én  Wiedner István gyújtja meg a gyertyát és a sváb kórus 
énekel; december 24-én Takácsné Stalter Judit polgármester mond köszöntőt és gyújtja meg a 
gyertyát valamint a katolikus egyház énekkara színesíti ezt a programot. Örömmel számol be 
arról, hogy a december 24.-ei adventi gyertyagyújtásra úgy érkezik, hogy a betlehemi lángot 
hozza magával a tavalyi és tavalyelőtti évhez hasonlóan, erről tudják meggyújtani a 
koszorújukat a jelenlévők.   
 
 

I. 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a beszámoló írásban kiosztásra került az ülést megelőzően 
az alábbiak szerint: 
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A Képviselő-testület a legutóbbi rendes ülését 2017. október 04.  napján tartotta. 
 
A Képviselő-testület a 2017. október 04-ei nyilvános Képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

- az 57/2017. (X.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármester szóbeli beszámolóját elfogadta, 

- az 58/2017. (X.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési 
Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017-es nevelési évben történő működéséről szóló 
tájékoztatóját tudomásul vette, 

- az 59/2017. (X.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület 
Stadlerné Csányi Éva képviselőt személyes érintettsége miatt – a Császártöltési Bánáti 
Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016/2017-es nevelési évben történő 
működéséről szóló tájékoztató napirend megszavazása idejére - a szavazásból kizárta, 

-  a 60/2017. (X.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltési 
Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016/2017-es nevelési évben 
történő működéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette, 

- a 61/2017. (X.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Ligetben a 
magyarországi németek kitelepítésének emlékére emlékmű állításáról döntött, 

- az 62/2017. (X.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítés” című felhívásra benyújtott támogatási kérelem 
(„Császártöltés önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése” című 
projekt) támogatási szerződésének aláírására felhatalmazta Takácsné Stalter Judit 
polgármestert.  
 

A Képviselő-testület a 2017. október 04-ei zárt Képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatokat hozta: 

 
- a 63/2017. (X.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület 

Keresztes Piroska Császártöltés, Keceli u. 58. szám alatti lakos lakáscélú támogatási 
iránti kérelmét elutasította,  

- a 64/2017. (X.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület 
Antóniné Szarka Zsuzsanna és Antóni István Császártöltés, Hősök tere 3/4. szám alatti 
lakosok részére 300.000,- Ft vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról határozott, a 
támogatási szerződés aláírása valamint a támogatási összeg átutalása megtörtént 

- a 65/2017. (X.04.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület Csúziné 
Kuhl Réka és Csúzi Nándor Császártöltés, Kossuth L. u. 77. szám alatti lakosok részére 
300.000,- Ft vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról határozott, a támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van. 
 

 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan – 7 igen szavazattal - elfogadja. 
 
66/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
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II. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy a Belügyminisztérium pályázatot írt ki szociális célú tűzifa támogatásról, mely 
pályázat vonatkozásában egy korábbi ülésen döntött a testület. Elmondja, hogy a pályázat 
keretében erre a célra 835.660,- Ft-ot nyertek, továbbá önrészt vállaltak 93.980,- Ft 
összegben. Tájékoztatást ad arról, hogy a támogatás feltétele a szociális rászorultság, melyre 
vonatkozó szigorú szabályokat a pályázati kiírás határozott meg, az önkormányzat ezen 
előírások szerint tudja biztosítani a támogatást. Elmondja, hogy a támogatási kérelmek 
beadására január 8-január 19. közötti időtartamban van lehetőség, a tűzifa kiosztását 2018. 
február 15-ig kell az önkormányzatnak végrehajtani. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztést, kéri, hogy a rászorult 
személyek igényüket a beadási határidőben mihamarabb jelezzék.  
 
Takácsné Stalter Judit: 
Biztat mindenkit, hogy érdeklődjenek. 
 
Lovasi Gábor:  
Érdeklődik, hogy mennyi tűzifát kapnak a rászorulók? 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Válaszában elmondja, hogy 1-5 m3  között háztartásonként, mely a jelentkezők arányában lesz 
szétosztva. 
 
 
A Képviselő-testület – az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe 
véve – egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2017. (XII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL 

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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III. 
 

 Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona 2016. évi működéséről 
 
 
Előadó: Flaisz Emőke intézményvezető 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Felkéri Flaisz Emőke intézményvezetőt a beszámoló megtartására. 
 
Flaisz Emőke: 
Üdvözöl mindenkit, elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a 
beszámolóját. Részletesen ismerteti a Császártöltési Idősek Otthona 2016. évi működéséről 
szóló beszámolót, külön kitér a törvényi változásokra, gazdálkodásra, a felvételi eljárásra, az 
ellátotti létszámra, a létrejövő kapacitásokra, a dolgozói létszámra, a foglalkoztatásra, a 
hatósági ellenőrzésekre, valamint a jövőbeni tervekre. Beszámolója végén köszönetet mond 
az önkormányzatnak az anyagi támogatásokért. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megköszöni a tájékoztatást. 
  
Stadlerné Csányi Éva: 
Észrevételezi, hogy a környéken mindenhol magasabb a térítési díj. Érdeklődik, hogy ennek 
meghatározása kizárólag a fenntartó jogköre? 
 
Flaisz Emőke: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy igen, ezt az összeget a fenntartó határozza meg. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megköszöni a dolgozók áldozatos munkáját és felhívja a lakosok figyelmét - mint már 
említette a Nyugdíjas Napon is -, hogy lehetőség van arra, hogy a téli hónapokban azon 80 év 
feletti időseknek, akiknek nincs a településen helyben lakó egyenesági leszármazottjuk 
hólapátoláshoz, bevásárláshoz segítséget kérhetnek.   Kéri, hogy telefonáljanak és elmondja, 
hogy jogos igény esetén az önkormányzat segítséget nyújt. Ismerteti továbbá, hogy az idén is 
személyesen adja át a 80 év felettieknek a karácsonyi csomagot december 11-e és december 
15-e közötti időtartamban hétfőtől-péntekig. Kiemeli, hogy szeretne beszélgetni velük, 
meghallgatni hogyan élnek.  
  
A Képviselő-testület egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza: 
 
67/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló a Császártöltési Idősek Otthona 2016. évi működéséről 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek 

Otthona vezetőjének, Flaisz Emőkének a Császártöltési Idősek Otthona 2016. évi 
működéséről szóló beszámolóját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

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

IV. 
 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Felkéri Hábermayer Viktória jegyzőt a napirend ismertetésére 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nem szeretné részletesen ismertetni a beszámolóban 
foglaltakat. Ismerteti, hogy az előterjesztés részét képező beszámoló nem tér ki a 
Polgármesteri Hivatal által ellátandó valamennyi feladat és hatáskörre, hanem csak a 
lényegesebb területeket érinti. Kiemeli, hogy a beszámoló részletesen foglalkozik a személyi 
és tárgyi feltételekkel, az ügyiratforgalom alakulásával, az önkormányzati-, igazgatási- 
valamint pénzügyi feledatokkal, továbbá kitér a hatósági ellenőrzésekre. Említést tesz a 
személyi és tárgyi feltételekről, melyek elmondása szerint teljesen adottak és megfelelőek 
voltak a 2016-os évben. Tájékoztatást ad arról, hogy 2016. december 31-én a Polgármesteri 
Hivatal létszáma 10 fő, melyből 9 fő köztisztviselő, 1 fő fizikai alkalmazott. Az 
ügyiratforgalmi statisztikánál ismerteti, hogy 2016. évben 5518 db volt az iktatott iratok 
száma, melyek nagy részét a pénzügyek és az igazgatási valamint az önkormányzati 
igazgatási ügyek tettek ki. Tájékoztatást ad arról, hogy a Polgármesteri Hivatal ellátja a 
Képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatokat, továbbá segíti a 
nemzetiségi önkormányzat munkáját. Elmondja, hogy a 2016-os évben az alapfeladatokon 
kívül plusz feladat volt az országos népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása, mely több 
hónapos előkészítő munkát jelentett a hivatal köztisztviselői számára. 
Tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatási feladatokat 2 fő köztisztviselő látta el a 2016-os 
évben. Megemlíti, hogy 1 fő köztisztviselő rendelkezett a beszámoló tárgyát képező évben 
anyakönyvvezetői képesítéssel, távolléte esetén helyettesítése problémát okozott. Beszámol 
arról, hogy 2016-ban a másik igazgatási ügyintéző is beiskolázásra került, 2016. évben 
elvégezte a tanfolyamot és 2017-ben megszerezte anyakönyvi szakvizsgáját, így az 
anyakönyvvezető helyettesítése 2017. évre megoldódott. Kiemeli, hogy a beszámoló 
részletesen ismerteti az igazgatási feladatok körében az anyakönyvi igazgatásra, a 
címnyilvántartásra, a hagyatéki ügyekre, a szociális igazgatásra, jegyzői gyámhatósági 
feladatokra, ipari és kereskedelmi igazgatási feladatokra, szálláshely üzemeltetési 
szolgáltatásra illetve a hirdetményekre vonatkozó adatokat, jellemzőket. A pénzügyi feladatok 
tekintetében ismerteti, hogy a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája látja el a költségvetési- 
és pénzgazdálkodási feladatokat, adóügyi feladatokat, itt foglalkoznak a pályázatokkal, 
munkaügyi feladatokkal, közfoglalkoztatással. Elmondja, hogy a Gazdasági Iroda 5 fő 
köztisztviselővel dolgozik. Említést tesz a hivatal által végzett adóellenőrzésekről, melyek 
2016-ban kezdődtek, de vannak köztük 2017. évre áthúzódó tételek, ügyek is. Ismerteti, hogy 
a Polgármesteri Hivatalnak a köznevelési intézmények nemzetiségi önkormányzat 
fenntartásába kerülésével kapcsolatosan rengeteg volt a plusz feladata, de örömmel ad 
tájékoztatást arról, hogy a 2016. évben ezen feladatok ellátása zökkenőmentesen, zavartalanul 
történt és történik a mai nap is. Tájékoztatást ad arról, hogy a 2016. évben hatósági ellenőrzés 
történt közfoglalkoztatás, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 
központi támogatása, közszolgálati ellenőrzés, valamint a központi költségvetésből származó 
támogatások 2015. évi elszámolása tárgyban. Ismerteti, hogy az ellenőrzések nagy része 
pozitív eredménnyel zárult, csupán egy esetben állapítottak meg visszafizetési kötelezettséget.  
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Köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának a lelkiismeretes 
munkavégzésükért valamint köszönetet mond a Polgármester Asszonynak és Képviselő-
testületnek, hogy a hivatal működéséhez és a zavartalan munkavégzéshez szükséges 
támogatást, feltételeket biztosították számukra. 
 
A Képviselő-testület - 7 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatokat hozza: 
 
68/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hábermayer Viktória 

jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
 
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

V.  
 

Egyebek 
 
 
Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának módosítása 
 
Előadó: Flaisz Emőke: 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Felkéri Flaisz Emőke intézményvezetőt a napirend ismertetésére. 
 
Flaisz Emőke: 
Ismerteti, hogy az intézmény szakmai programjának módosítása szükségesség vált, mert 
ahogy az a beszámolóban elhangzott, egy közérdekű bejelentést követően a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal ellenőrzést tartott az intézményben. A szakmai programmal 
kapcsolatos ellenőrzési megállapítást az alábbiak szerint idézi: „A szakmai program 
tartalmában és szerkezetében igazodik az SzCsM rendelet 5/A § (1) bekezdésében 
foglaltakhoz. Javasoljuk ugyanakkor a dokumentum áttekintését, mert tartalmaz hatályon 
kívül helyezett jogszabályi hivatkozást.” Előadja, hogy ezek a frissítések, jogszabályhelyek 
pontosítása megtörtént. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Császártöltési Idősek Otthona 
szakmai programjának módosítását az előterjesztés szerint fogadják el. 
 
Hábermayer Viktória: 
Hozzáfűzi, hogy a szakmai program 2018. január 1-től  lépne hatályba a testület támogató 
döntése esetén. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
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69/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának módosítása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek 

Otthona módosított, egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját 2018. január 1. 
napi hatállyal jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

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

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Hábermayer Viktória jegyző 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt szakmai program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Császártöltési Idősek Otthona házirendjének módosítása 
 
 
Előadó: Flaisz Emőke intézményvezető  
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Felkéri Flaisz Emőke intézményvezetőt a napirend ismertetésére. 
 
Flaisz Emőke: 
Ismerteti, hogy a házirend módosítását szintén a korábban említett ellenőrzést végző hivatal 
javasolta, mivel az utolsó módosítás 2015-ben készült és az óta a vonatkozó jogszabályokban 
és a jelenleg hatályos megnevezésekben is történt változás. Példaként említi, hogy az 
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa elnevezés Alapvető Jogok Biztosa elnevezésre 
módosult időközben. Ezen kívül kiemeli, hogy a panaszjog gyakorlására vonatkozó fejezetből 
törölni kellett a fenntartó döntése elleni bírósághoz fordulás jogát, mivel panasz esetén az 
1993. évi III tv. ilyen általános jogorvoslati jogot nem biztosít az ellátottnak. A módosítás 
áttekintését követően kéri a Képviselő-testületet, hogy a házirendet szíveskedjen elfogadni. 
Elmondja, hogy a házirend is 2018. január 1. napjától lépne életbe. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
70/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltési Idősek Otthona házirendjének módosítása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek 

Otthona módosított, egységes szerkezetbe foglalt házirendjét 2018. január 1. napi 
hatállyal jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

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

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Hábermayer Viktória jegyző 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt házirend a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Császártöltés Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása 
 
 
 
Előadó: Takácsné Starter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek. 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy Császártöltés Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát 2013. 
december 22. napján tartott ülésén fogadta el a testület. Elmondja, hogy a szabályzat alapját 
képező közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt időközben hatályon kívül 
helyezték. Tájékoztatást ad arról, hogy az új jogi szabályozás indokolttá tette a közbeszerzési 
szabályzat felülvizsgálatát. Elmondja, hogy tekintettel a módosítások nagy számára, valamint 
arra, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő Közbeszerzési Szabályzat nélkül 
közbeszerzési eljárás megindítása ellenkezik a jogszabályi előírásokkal, a jelenlegi 
közbeszerzési szabályzat hatályon kívül helyezését és új közbeszerzési szabályzat elfogadását 
javasolja a Képviselő-testület felé. Tájékoztatja a testületet, hogy a szabályzat elkészítésében 
a Bács-Tender Kft. nyújtott szakmai segítséget, valamint ismerteti, hogy a szabályzat a 
testület támogató döntése esetén 2017. december 1. napján lépne hatályba.  
 
 
A Képviselő-testület –– 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
71/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Császártöltés Község 

Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal 2017. december 1. napi hatállyal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 15/2013. 
(II.20.) számú Képviselő-testületi határozatot és az annak mellékletét képező 
közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. december 1. 
Felelős: Hábermayer Viktória jegyző 
 
A közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok 2017. évi kiegészítő 
támogatására 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
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Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a Császártöltési Idősek Otthona intézményben a 2017. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának 
kompenzálására nem kezelte megfelelően a szakmai dolgozók bérének költségvetési 
törvényben meghatározott támogatását, a központi támogatás nem nyújt kellő fedezetet a 
kötelezően biztosítandó műszakpótlék kifizetésére. Ismerteti, hogy az intézmény 
vonatkozásában éves szinten 1 fő szakdolgozóra jutó támogatás 2.606.400,- Ft, ezzel szemben 
a bérköltség 3.001.200 Ft. Elmondja, hogy 30 fő ellátotti létszámot figyelembe véve 8 fő 
szakdolgozó alkalmazásával, dolgozónként 394.800,- Ft többletköltséggel számolva 
3.158.400,- Ft többletköltséget jelent az intézmény számára a dolgozók munkabérének 
kifizetése. Fentiekben foglaltak alapján javasolja a rendkívüli támogatás elnyerésére irányuló 
pályázat benyújtását. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja a támogatási igény benyújtását.  
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát – 7 igen szavazattal, 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
72/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli 
önkormányzati támogatására 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet III/1. pontja 
alapján a települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatására 
vonatkozóan támogatási igény benyújtásáról határozott. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Pályázati felhívás a Császártöltési Idősek Otthona közétkeztetésének biztosítására 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatást ad arról, hogy közérdekű bejelentést alapján ellenőrzést tartott a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Szociális és Gyámügyi 
Osztálya az Idősek Otthona működésének jogszerűséggel kapcsolatban. Ismerteti, hogy az 
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézmény közétkeztetésre vonatkozóan 
megkötött vállalkozási szerződése még a korábbiakban a Császártöltési Idősek Otthonának 
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jogelődjével a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek 
Otthonával került megkötésre.  
 
 
Elmondja, hogy 2013. július 1. napjával az idősek otthona újból az önkormányzat 
fenntartásába és működtetésébe került. Ismerteti, hogy az intézmény a pénzügyi-gazdasági 
feladatait 2013. július 1. napjától a fenntartó által, a Polgármesteri Hivatal útján látja el, ezért 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek nem tekinthető. Tájékoztatást ad 
arról, hogy a szociális törvény értelmében étkeztetés intézményen kívüli szervezettel történő 
ellátására irányuló szerződés megkötésére kizárólag a fenntartó, azaz jelen esetben 
Császártöltés Község Önkormányzata jogosult. Tájékoztatást ad arról, hogy a hivatkozott 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően az önkormányzatnak pályázatot kell kiírnia a 
közétkeztetés biztosítására, melyet a helyben szokásos módon, valamint egy országos 
napilapban közzé kell tenni. Ismerteti, hogy a jogszabályi előírások értelmében a pályázatról 
egy elbíráló bizottság dönt, melynek tagjai a fenntartó pénzügyi illetve szakmai képviselője, 
az intézményvezető, valamint az intézmény gazdasági vezetője. Elmondja, hogy a pályázatok 
eredményéről, a bizottság döntéséről a fenntartó, azaz az önkormányzat értesíti a pályázókat. 
Kiemeli, hogy a pályázati kiírás értelmében a pályázatok benyújtási határideje 2018. január 5, 
az elbírálás határideje január 12., a szerződéskötés tervezett időpontja 2018. január 19. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a szerződés öt éves időtartamra köthető, mely jelen esetben a 
2018. február 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozna. Az 
ellenőrzésen feltárt probléma orvoslása érdekében javasolja az előterjesztés mellékletét 
képező pályázati kiírás elfogadását valamint megjelentetését. 
 
Andocsné Lei Mónika: 
Érdeklődik, hogy érvénytelen-e az ajánlat, ha a pályázónak valamilyen tartozása van? 
Megkérdezi, hogy milyen tartozásra vonatkozik a kitétel? 
 
Hábermayer Viktória: 
Elmondja, hogy a pályázati kiírás a települési önkormányzattal szemben fennálló adótartozás 
esetére javasolja a pályázat eredménytelenségének megállapítását, de hozzáfűzi, hogy a 
testület dönthet az előterjesztésben meghatározott pályázati feltételek megváltoztatásáról. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztés szerinti pályázati eljárás lefolytatását 
javasolja a Képviselő-testület felé.  
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát – 7 igen szavazattal, 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
73/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Pályázati felhívás a Császártöltési Idősek Otthona közétkeztetésének biztosítására 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltés Község 

Önkormányzata fenntartásában lévő Császártöltési Idősek Otthona intézmény 
közétkeztetésének biztosítására irányuló - és a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/C. §-ában foglaltaknak megfelelő - pályázati 
eljárás lefolytatásáról határozott. 

2.) A Képviselő-testület jelen határozat 1.) pontjában meghatározott pályázati felhívást a 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

3.) A Képviselő-testület az Szt. 122/C.§-ában foglaltaknak megfelelően a pályázatot elbíráló 
bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja: 

a) Stadlerné Csányi Éva képviselő – 6239 Császártöltés, Gőzmalom u. 48. 
b) Flaisz Emőke intézményvezető – 6237 Kecel, Mókus u. 57. 
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c) Gatter István gazdasági vezető – 6239 Császártöltés, Tavasz u. 3. 
 
 
 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

a pályázat elbírálását követően a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 
5.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázati felhívás önkormányzati honlapon 

valamint országos napilapban történő megjelentetésével. 
 
Határidő: azonnal és értelemszerűen 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester, Hábermayer Viktória jegyző  
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester a nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 16.35 órakor 
lezárta, a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
 
 

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


