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50 fő lakossági érdeklődő 

 
Hábermayer Viktória jegyző 
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Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testületet, Bányai 
Gábor országgyűlési képviselőt, Petz Erzsébetet a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökét, Csizovszki László kiskőrösi rendőrkapitányt, Hangya Ákost keceli 
őrsparancsnokot és Vancsik Nándor körzeti megbízottat, a  hivatal dolgozóit,  jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt és minden császártöltési lakost, aki a Kábel-televízión keresztül nézi  a 
közmeghallgatást. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatást ad arról, hogy az ülés napirendje a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
kifüggesztésre került.  
 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Tájékoztatás az önkormányzat 2017. évi működéséről 
     Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
2.) Lakossági hozzászólások, észrevételek 
     Előadó: Takácsné Stalter Judit 
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Napirenden kívüli hozzászólás 

 
 

Takácsné Stalter Judit polgármester: 
A napirendi pontok előtt felkéri Bányai Gábor országgyűlési képviselőt beszédének 
megtartására. 
 
Bányai Gábor: 
Köszönt mindenkit és elmondja, hogy minden felmerülő kérdésre válaszol. Reméli, hogy a 
következő években sokan tudnak talpra állni, hiszen a központi költségvetés egyre jobban 
áll, jövőnk megerősítésére sok döntést hoznak az országgyűlésben. Bízik abban, hogy nem 
fognak könyöradományra rászorulni, támogatás nélkül fel tudják építeni az országot. Biztat 
mindenkit, hogy együtt gondolkodjanak, segélyek nélkül próbáljanak megélni, próbálják a 
támogatásokat kihasználni. Országos helyzetértékelésről ad számot, mely alapján a  
munkanélküliség alakulása 2012-ben országosan 11 % körül alakult, 2017-re elérték, hogy 
4,3 %-ra csökkenjen. Ismertetése szerint a foglalkoztatottság 2012-ben 3.700.000 fő körül 
alakult, 2017-re elérték, hogy 4.434.000 főre nőtt a foglalkoztatottság, így mára több, mint 
700.000 embernek teremtettek munkát. Véleménye szerint aki akar dolgozni, az 
Magyarországon is talál munkát. Ismerteti a minimálbér és a garantált bérminimum 
alakulását az alábbiak szerint: 2010-ben a minimálbér havi bruttó összege 73.500 Ft, a 
garantált bérminimum összege 89.500 Ft volt, 2017-ben a minimálbér összege 127.500 Ft-
ra, a garantált bérminimum összege pedig 160.000 Ft-ra emelkedett. Tájékoztatást ad arról, 
hogy 2018-ban tovább emelkedik majd a minimálbér és garantált bérminimum összege is, a 
minimálbér 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ra emelkedik. 
Érdekességként elmondja, hogy Szlovákiában minden drágább, mint nálunk. Ismerteti, hogy 
a munkaadó lesz támogatva, adóból lehet gazdaságot fenntartani, családokra is pénzt költeni. 
Tájékoztatást ad arról, hogy akkor jár a támogatás valakinek, ha dolgozik. Kiemeli, hogy 
nem támogatják a segélyeket. Megemlíti, hogy fontos a közmunkára rászorítás, igaz, hogy 
többet fizetnek emiatt, de így legalább megdolgoznak z érintettek a pénzükért.  Fontosnak 
tartja az egyre bővülő családtámogatási rendszereket, mely szerint a munka mellé adják a 
támogatást. Álláspontja szerint köteles támogatni az ország az elfogyó lakosságot, a 
népesség pozitív irányba tolása miatt.  Ismerteti, hogy a CSOK bevezetésének köszönhetően 
már több mint 48 ezer család, több mint 126 milliárd forint értékben tudott élni az 
otthonteremtési kedvezménnyel.  Elmondása szerint a szakképzési rendszer átalakulása miatt 
is óriási feladatok várnak rájuk. Kiemeli a jelzáloghitel tartozást, mely szerint a harmadik 
gyermek után, gyermekenként 1 millió forinttal csökkenthető a hitel összege. Véleménye 
szerint ezek pozitív, jó döntések. Elmondja, hogy bevezették a családi típusú adózást, 
családi adókedvezményeket, melyek következtében 1 gyermek esetén évente 120 000 Ft, 2 
gyermek esetén 210 000 Ft, 3 vagy több gyermek esetén 396 000 Ft többlet marad a 
családoknál. Egyre bővülő családtámogatási rendszerek között említi az alábbiakat: 3 évre 
visszaállították és bővítették a GYEST, a GYED-et folyamatosan emelik, bevezették a 
diplomás GYED-et, babakötvényt, diákhitel tartozások mérséklése vagy elengedése 
gyermekvállalás esetén, első házasok kedvezményének bevezetése, GYED extra bevezetése, 
„nők 40” bevezetése – mely nyugdíjba jutást segítő döntés. Ez utóbbi kapcsán megjegyzi, 
hogy ennek bevezetése a férfiak szempontjából negatív, mert bevezetése esetén összeomlana 
a rendszer, nincs mód a források bővítésére. Ismerteti, hogy 2006-ban 36.000 fő 
rendvédelmi dolgozót engedtek el korkedvezménnyel nyugdíjba, ami a mai napig komoly 
gondot okoz. Elmondja, hogy magyarlakta területekről, többek között Erdélyből jönnek 
magyarok dolgozni hazánkba, mert nem lehet alkalmi munkást találni itthon. További 
családtámogatási rendszerekről ad tájékoztatást az alábbiak szerint: munkahelyvédelmi 
akció elindítása, kisgyermekes szülők részmunkaidős foglalkoztatásának biztosítása.   
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Megjegyzi, hogy többek között az orvosok is elmennek külföldre dolgozni, így a külföldiek 
vagyonát gyarapítják. Kiemeli még a bölcsődei rendszer átalakítását, folyamatos 
férőhelybővítést, ingyenes gyermekétkeztetést a szünidőben is, ingyenes tankönyvellátás 
bővítését, Erzsébet Program elindítását (Erzsébet táborok). Tájékoztatása szerint 120.000 
gyerek, nyugdíjas, nagycsaládos jutott el így állami üdülőkbe. Megemlíti a nagycsaládosok 
számára kamattámogatott kölcsönök bevezetését, ÁFA visszatérítés és csökkentés 
bevezetését továbbá a kötelező szűrővizsgálatok és védőoltások (HPV) nők és gyermekek 
védelmében történő kiterjesztését. Ismerteti, hogy jelenleg tüdőszűrés nem kötelező, de újra 
el kezdett terjedni a TBC, így valószínű, hogy kötelező lesz újra a védőoltás. Elmondása 
szerint a cél a dohányzás, játékgépek, túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása. 
Tájékoztatása szerint 500 milliárd hiány volt a nyugdíjkasszában, most többlet van. Ismerteti 
Császártöltés eddig elnyert támogatásait. Tájékoztatást ad arról, hogy 2010-2014 között több 
mint 239 millió forint támogatásban részesült a település. Elmondja, hogy ebből 
valósulhatott meg a napelemes rendszer telepítése a község önkormányzatainak épületeire, 
hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása a KT Általános - és Középiskola Császártöltési 
Általános Iskolája vezetésével, valamint több vállalkozásfejlesztési projekt is., melyek az 
alábbiak szerint alakultak: GINOP – 180 millió, KEHOP – 100 millió, KÖFOP – 6 millió, 
TOP – 200 millió Ft. Ismertetése szerint Császártöltésre az első körös TOP 
eredményhirdetések után 200 millió forint támogatás jutott, ebből valósul meg 140 millió 
forint értékben Kerékpárforgalmi fejlesztések Császártöltésen a lakosság védelmében, 40 
millió forint értékben orvosi rendelő felújítása, 20 millió forint értékben csapadékcsatorna 
kiépítése Császártöltés központi részén. Itt jegyzi meg, hogy véleménye szerint a 
szőlőtermesztést nem szabad abbahagyni, aranybetűkkel van írva, nő a borfogyasztás, van 
jövője. Elmondja, hogy Császártöltés jobban teljesített, mint Jánoshalma, Kecel is alig a 
dupláját. Álláspontja szerint nem kellene veszni hagyni ezeket a lehetőségeket. Ismerteti, 
hogy a Széchenyi 2020 keretein belül a választókerületben eddig elnyert támogatások több 
mint 200 projektet tesznek ki több mint 30 milliárd Ft értékben. Tájékoztatása szerint 
várhatóan 70 milliárd Ft támogatás lesz lekötve térségeinkben a ciklus végéig. 
Ismerteti a vállalkozásfejlesztési lehetőségeket az alábbiak szerint: 

Széchenyi Kártya: folyószámlahitel, forgóeszközhitel, beruházási hitel, Agrár 
Széchenyi Kártya, önerő kiegészítő hitel, támogatást megelőlegező hitel. 

A vállalkozást fejlesztő lehetőségekről (Magyar Fejlesztési Bankon keresztül) az alábbiak 
szerint ad tájékoztatást: 

• Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel 
• Opcionálisan választható támogatott beruházási hitel GINOP 3.4.1-2015 Újgenerációs 

NGA és felhordó hálózatok fejlesztése vissza nem térítendő támogatáshoz 
• VEKOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése 

Pest megyében Hitelprogram 
• GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia 

felhasználásának növelését célzó hitel 
• VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia 

felhasználásának növelését célzó hitel 
• GINOP-8.3.1-16 Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése 

Hitel 
• GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, 

felhő-alapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása kombinált hitel 
• GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT 

meg-oldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hitel 
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• GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált 
hitel 

• GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hitel 

• VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban 
kombinált hitel 

 
Fontosnak tartja, hogy a lakóházak felújításánál, ne csak a városi embereket támogassák. 
Energia hatékonyságának és megújuló energia felhasználásának, fejlesztési pontok 
megkeresésére ösztönöz mindenkit (OTP, Takarék). Elmondása szerint számos program 
létezik, pl. erdészeti program, melyet ajánl a töltésieknek, hiszen véleménye szerint a 
legszebbek erdők itt vannak. Hangsúlyozza, hogy a programpénzeket nem szabad otthagyni, 
minden területre vannak források, melyekkel véleménye szerint haza lehet csalni fiataljainak 
(ezekhez a pályázatokhoz 10 %-os önrész elegendő.)  Ismerteti, hogy telepítési 
támogatásokra nyílnak lehetőségek. Felhívja a figyelmet, hogy mindenhez kell engedély, 
időnkből kell áldozni erre, sok munkát fel kell vállalni. Mindenkinek felajánlja segítségét.  
Tájékoztatást ad a 2018-tól életbe lépő bér és járulékváltozásokról, melynek kapcsán 
elmondja, hogy a bruttó minimálbér havi összege 138.000 Ft-ra emelkedik, a bruttó 
bérminimum havi összege 180.500 Ft-ra emelkedik, 13 %-ra csökken a kisvállalkozói adó, a 
9 %-os társasági adót továbbra is fenntartják, az EHO 2 százalékponttal 20 %-ra a SZOCHO 
22-ről 20 %-ra csökken. 
Említést tesz a Kisfaludy programról, melynek keretében szálláshelyek, panziók 
fejlesztésére vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni az önkormányzatoknak, 
Gazdasági Társaságoknak, Nonprofit Szervezeteknek, egyházaknak. Felhívja a figyelmet, 
hogy ezzel kapcsolatos információk a kisfaludyprogram.hu oldalon megtalálhatóak.  Öröm 
lenne számára, ha Magyarország 2. legszebb településén olyan szálláshely jönne létre, ahol a 
vendéglátásnak méltó helyszínét lehetne kialakítani, bemutatni a világ előtt a helyi borokat, 
eladni a helyi termékeket. Ismertetése szerint ebben segítséget nyújt 70 %-os hitelprogram, 
mely 2 % fix kamat 15 évre. 
Köszöni a figyelmet. Várja az esetlegesen felmerülő kérdéseket. 
 
Ámann József lakossági hozzászóló: 
Mint a volt Közgyűlés elnökétől kérdezi, hogy a korrupciós ügyekkel kapcsolatosan mi a 
véleménye, nem irritálja-e, hogy belesüllyedtünk a mocsárba? Megemlíti Frick József 
családjával kapcsolatos bizonyítványhamisítást. Állítása szerint nevezett polgármestersége 
idején a falu fele vagyona eltűnt, korrupciós ügyeivel kétszer vitte csődbe a falut. Elmondja, 
hogy hallották a tájékoztató során a nagy eredményeket, de elmondása szerint egy jobbikos 
kiadvány ennek az ellenkezőjét állítja. Meglátása szerint a legszegényebb járás a jánoshalmi. 
Ennek kapcsán megjegyzi, hogy 40 aranykoronás földek vannak Felsőszentivánban, de 
mégis a nyomorba mennek, hiszen Vancsura földbirtokos kizsákmányolja a térséget. Még 
egyszer kérdezi, hogy a korrupció nem irritálja-e őt, hiszen ha 26 milliárd forint jön a 
megyébe, akkor a délvidék miért szakad le ennyire, miért vannak olyanok, akik eltapossák a 
kicsiket? 
 
Bányai Gábor:  
Kéri a jelenlévőktől, hogy jelentkezzenek azok, akiknek sikerült a korrupciót leleplezniük. 
Elmondása szerint a korrupció őt is irritálja. Tájékoztatása alapján a vád mindig hihetőnek 
tűnik, amit megírnak valakiről, de ha az ügyészség, vagy a rendőrség nem tudja 
alátámasztani, akkor megszüntetik az ügyet. Ha elindult nem lehet megállítani a nyomozást, 
nem tudja megállítani a legfőbb ügyész sem.  
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Ismereti, hogy Magyarországnak a 70 %-át külföldiek viszik el, mindenhol ők fejlesztenek. 
Hangsúlyozza, hogy ő nem vesz részt ilyen ügyekben, a maga dolgában tud nyilatkozni, 
másokéban nem. Akiket megvádolnak, nem tudják már lemosni magukról. Kéri, hogy akik 
tudnak információkat, mondják el, és véleménye szerint is ítéljék el a korrupcióban 
résztvevőket. Elmondása szerint az ügyészek el fogják kapni, akit el akarnak, úgyszintén a 
rendőrök és a NAV is.  
Felteszi a kérdést, hogy valóban a legszegényebb-e ez a rész? Elmondja, hogy ennek a 
térségnek látta a fénykorát, látta a gazdagságot, látta a kopást ami a 1990-ben megtörtént a 
rendszerváltáskor. Kiemeli, hogy korábban minden a délvidékről szólt, azonban minden 
elveszett, 1-2 ember kezébe került. Tájékoztatása szerint Bácskába történt, hogy mindent 
elhordtak, a kunbajai nagy szőlőtermesztők, katasztrófa, hogy mindent kivágtak, ostobák 
voltak, hogy hagyták tönkre menni. Ismertetése szerint népvándorlás is történt, 1997-ben 
140.000 lakos volt, most éppen 100.000. Elmondja, hogy elmentek az emberek a dél-szláv 
háború valamint Szabadka bombázása miatt, ami 10 évig tartó folyamat volt. Előadja, hogy 
az emberek szeszcsempészetből, benzincsempészetből éltek, a helyiek nem tehettek semmit. 
2000. év elejéig sokan lemondtak a földjükről., 1-2 család felvásárolt mindent,  felment most 
a föld értéke. Tájékoztatást ad arról, hogy a térségben most, 5 év után, egy mélykúti őslakos 
hazahozza a pénzt és épít vágóhidat. Kijelenti, hogy a robbanás 1 perc, viszont az újjáépítés 
évekig tart. Megerősíti, hogy a szőlőültetés nagy munka, 3-4 év mire termőre fordul, 
meglátása szerint ugyanez a helyzet az életben is. Elmondja, hogy nehéz egy térséget 
felemelni, hosszú folyamat, óriási munka a munkahelyteremtés és nehéz egy leszakadt 
térséget felemelni.  
 
Hegyi Zoltán: 
Pályázatokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy a vidékfejlesztési programnál mi az oka annak, 
hogy közel 1 évig tart az elbírálása ideje, január-februárban adták be a pályázatokat és még 
nincs döntés, így nehéz előre tervezni. 
 
Bányai Gábor: 
Válaszában elmondja, hogy a pályázati kiírásra több 10.000 db pályázat érkezett az 
ügyfélkapun keresztül és 360 ember dolgozik rajta, azonban az összes pályázatot nem 
győzik feldolgozni, hatalmas munka. Tájékoztatása szerint 3 lépcsős az értékelés, nem 
győzik fizikailag. Ismerteti, hogy a kertészeti géptámogatás jövő hétre eljut egyeztetésre, át 
tudják adni az államtitkárság más részére.  
 
 
 

I. 
Tájékoztatás az önkormányzat 2017. évi működéséről 

 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy általános átfogó képet próbál adni a 2017-es évről, 
melynek keretében az alábbi általános adatokat ismerteti Császártöltés vonatkozásában: 

− lakosságszám: 2.393 fő (2017.01.01.) 
− Munkaképes korú lakosság: 1.586 fő ( 2017.10.31.) 
− Regisztrált munkanélküliek száma: 28 fő (2017.10.31.) 
− Állampolgársági esküt tett: 5 fő 
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− Házasságkötések száma: 7 db 
− Újszülöttek száma: 13 fő 
− Elhunyt személyek száma: 48 fő 

 
Tájékoztatást ad arról, hogy 2017-ben ez ideig a Képviselő-testület 8 alkalommal ülésezett. 
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület által meghozott rendeletek száma 2017. évben 11 db, 
határozatok száma 75 db, beszámoló elfogadására 6 alkalommal, tájékoztató elfogadására 3 
alkalommal került sor. Ismertetése szerint lakossági fórum 2 alkalommal került megtartásra.  
Elmondja, hogy az eredeti költségvetés az év folyamán többször módosításra került, a 
legutolsó módosítás szerint 560.325.000 Ft költségvetési főösszeggel. Tájékoztatása szerint 
az 1-10. hónapban a bevételek  90,7 %-ban teljesültek (483.949.000 Ft), míg a kiadások a 
tervezett szint  50,5 %-át érték el (281.076.000 Ft). Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat az 
idei költségvetés kapcsán hitel felvételét semmilyen formában nem tervezi. 
A bevételek, kiadások alakulását az alábbiak szerint ismerteti: 

Bevételek 

2017. október 31-ig EU-s és állami támogatás:     346.595.000 Ft 
Helyi önkormányzatok működésének általonos támogatása                40.154.000 Ft 
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés támogatás                37.420.000 Ft 
Kulturális feladatok támogatása             2.306.000 Ft 
Kiegészítő támogatások            2.633.000 Ft 
Egyéb működési célú támogatások                   39.673.000 Ft 
Felhalmozási célú támogatások         30.999.000 Ft 
Egyéb felhalmozási célú tám. – TOP pályázatok    193.410.000 Ft 
  

Saját bevételek 2017 október 31-ig: 

Közhatalmi bevételek:      76.007.000 Ft  
 - iparűzési adó        60.675.000 Ft(352 adózó ) 
 - gépjárműadó            5.515.000 Ft (834 adótárgy) 
 - kommunális adó                     9.396.000 Ft (997 adótárgy) 
 - egyéb közhatalmi bevételek           421.000 Ft 
Működési bevételek:                  57.121.000 Ft 
 - bérleti díjak                       4.931.000 Ft 
 - készletértékesítési bevétel                       711.000 Ft 
 - szolgáltatások bevétele                  19.733.000 Ft 
 - ellátási díjak        26.690.000 Ft 
 - ÁFA            4.881.000 Ft 
 - kamatbevételek                         175.000 Ft 
 

Kiadások 2017. október 31-ig 

Személyi jellegű kiadások: 
Bérek                    124.404.000 Ft 
munkáltatói adók                    26.955.000 Ft 
Dologi kiadások: 
  Szakmai, üzemeltetési anyagok :           16.476.000 Ft 
  Kommunikációs szolgáltatások          1.058.000 Ft 
  Közüzemi díjak          11.348.000 Ft 
  Vásárolt élelmezés           10.488.000 Ft 
  Egyéb szolg., karbantartás, biztosítási díjak     12.385.000 Ft 
  Működési célú ÁFA          11.511.000 Ft 



 7
   
  Fizetendő ÁFA            4.118.000 Ft  
  Kamatkiadások                 31.000 Ft 
  Egyéb dologi kiadások               140.000 Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai:            2.265.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások:          4.241.000 Ft 
Beruházások, felújítások:         54.456.000 Ft 
Egyéb felhalmozási célú kiadások:          1.200.000 Ft 
 

Császártöltés Község Önkormányzata által 2017. évben nyújtott támogatások 
vonatkozásában említi, hogy 6 kérelmező részesült lakáscélú támogatásban, melyből ez 
idáig 1.200.000,- Ft került kifizetésre. Ismerteti, hogy 11 gyermek esetében nyújtott az 
önkormányzat újszülött támogatást 550.000,- Ft összegben, valamint 5 ifjú pár részesült 
házasulandók támogatásában 100.000,- Ft összértékben. Elmondása szerint rendkívüli 
települési támogatásban 18 fő részesült 262.000,- Ft összegben. Tájékoztatást ad arról, hogy 
települési támogatásban 6 fő kérelmező részesült temetési költségek támogatása céljából 
120.000,- Ft összegben, illetve 16 fő részére a lakhatási kiadások enyhítése céljából nyújtott 
az önkormányzat 438.000,- Ft támogatást. Ismerteti, hogy a 2017-es évben mindössze 2 fő 
részesült nyelvvizsga támogatásban összesen 31.000,- Ft összegben. 

Tájékoztatást ad arról, hogy Császártöltés Község Önkormányzata a Német Nemzetiségi 
Kulturális Egyesületet (Tánccsoport) 150.000,- Ft támogatásban részesítette ez évben. 
Elmondja, hogy önálló helyet biztosítottak számukra, ahol próbálni tudnak, a ruhákat, egyéb 
kellékeket el tudják helyezni.  

Ismerteti, hogy az Egységes Falusi Sportkör TAO önrész támogatása 1.900.000,- Ft volt. Itt 
jegyzi meg, hogy véleménye szerint most érett csapattá a focicsapat, az eddigi körülményt 
helyre kellett hozni, a sportpályán idén májusig kellett várni, hogy létrejöjjön a kútfúrás, így 
az öntözés is megvalósult. Elmondja, hogy be lett szerezve egy fűnyírótraktor is, új 
öltözéket vásároltak. Meglátása szerint jó fel vannak szerelve (mosógép, mez). 
Hangsúlyozza, hogy nagy a kihagyás, szinte 1 generáció kimaradt, de most jelenleg 43 
gyerek focizik a Bozsik program keretei között, reméli, hogy csapattá formálódnak.  

Elmondja, hogy a Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatása 400.000,- Ft volt. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyesületnek ez évben ez idáig 16 vonulása volt, 4 
esetben tűz, 12 esetben műszaki mentés miatt. Köszöni az áldozatos munkájukat, amit térítés 
nélkül szabadidőben végeznek. Megbecsüli a munkájukat, büszke, hogy töltésen működik 
ilyen csapat. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a Császártöltési Polgárőr Egyesület 300.000,- Ft támogatásban 
részesült. Megköszöni a munkájukat. Elmondja, hogy pénteken-szombaton 5-6 órát 
járőröznek, szinte egész éjszaka, lomtalanításkor sokat segítettek, rendezvényeken lehet 
számítani a munkájukra. 

A támogatások között említi, hogy a Római Katolikus Plébánia a hittanterem festésére 
300.000,- Ft összegű támogatásban, a Református Egyház nyári táborának megrendezéséhez 
100.000,- Ft támogatásban, a településen működő orvosi ügyelet 885.410,- Ft összegű 
támogatásban részesült. Ismerteti, hogy önmagában nem tudnák finanszírozni az orvosi 
ügyeletet, többek között Soltvadkert sem tudja megengedni magának, ezért becsatlakoztunk 
a Bácska-Med Kft-hez. Véleménye szerint ez jó döntés volt, mert a Bajai Kórház képben 
van a töltésiekkel kapcsolatban.  

A támogatások vonatkozásában elmondja továbbá a Csala napok megrendezéséhez 
200.000,- Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. 
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Az önkormányzat és intézményei valamint az óvoda és iskola létszámadatait az alábbiak 
szerint ismerteti: 

Intézmények 

Polgármesteri Hivatal:   11 fő 
Önkormányzat:    30 fő 
Német Nemzetiségi Óvoda:   11 fő személyzet, 59 fő óvodás, 1 fő mozgásterepauta  
Bánáti Német Nemzetiségi Iskola:  25 fő személyzet 162 fő iskolás 
Idősek Otthona:    9 fő szakápoló, 4 fő technikai személyzet, 30 fő ellátott, 
Házi segítségnyújtás:    1 fő végzi, 7 fő gondozottal 
Iskolai menza:    141 gyermek részére biztosítunk étkezést 
 
Feladatatellátást szolgáló egyéb helyek: 

Teleház, Közösségek Háza, Tájház: 1 fő művelődésszervező (önkormányzat biztosítja a 
bérét), 

2 fő kulturális közmunkás, 2 fő technikai személyzet 
Könyvtár:  2 fő kulturális közmunkás. 
Ismerteti, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja a bérüket, mely  nagy segítség. 
Elmondja, hogy a Könyvtár felújítása 2015-ben történt meg,  szép közeg várja az olvasókat.  
 
A 2017-ben elvégzett fejlesztéseket, felújításokat, beruházásokat az alábbiak szerint 
ismerteti: 
 

− Útjavítások, terek, járdák kialakítása (temető parkoló, piac parkoló, óvoda és 
templom előtti járda, mellékutak kátyúzása, megjegyzendő a mellékutak javítása és 
az 54-es út), Vis Maior – partfal rekonstrukció, tűzoltó járda, iskolaudvar felújítása- 
térburkolat, belterület útjavítás történt. 
Ennek kapcsán elmondja, hogy többen kérdőre vonják, hogy miért nem táblától 
tábláig történt az 54-es főút teljes felújítása. Kiemeli, hogy a legnagyobb sikerének 
könyveli el a település belterületén az 54-es főút javítását. Ismerteti, hogy 2022-ig a 
magyar közútkezelő semmiféle felújítást nem tervezett a főút vonatkozásában. 
Tájékoztatást ad arról, hogy 2013-ban lejárt a szavatosság, az önkormányzat azonban 
megkereste és kérte a kivitelezőt, hogy ne foltokban, hanem a csatornázás vonalában, 
történjen meg az út helyreállítása. Örömmel számol be arról, hogy a kivitelező a 
közútkezelővel karöltve a csatornázás teljes vonalában teljes szélességben kijavította 
az utat. Meglátása szerint nagyon jól dolgoztak, haladtak, a csatornázás kezdetétől 
felmarták teljes útszélességben, majd leaszfaltozták az 54-est. 

− Körzeti megbízott fogadóhelyiségének felújítására került sor (festés, laminált padló 
lerakás), ezzel kulturált környezetet teremtettek. 

− Két emlékmű építésére került sor a Ligetben (Felvidéki magyarok kitelepítési 
emlékműve, magyarországi németek kitelepítési emlékműve). 

− Nyugdíjas Otthon teljes festése valósult meg. 
− Ravatalozó felújítására került sor. Elmondása szerint nyáron a teljes belső festés, 

majd novemberben a kárpitozás valósult meg, jövőre folytatják tovább belső terek 
javításával, külső rész nyílászárók festésével. Tájékoztatást ad arról, hogy 50 éve, 
1972-ben épült a ravatalozó, mely már régóta divatjamúlt. Nem érti, hogy miért nem 
történt meg ennek korábban a felújítása.  Sajnálja, hogy harang és kereszt nélküli 
temető volt eddig. Köszöni a vállalkozónak, hogy anyagárban megcsinálta a 
felújítást, kárpitozást. Kiemeli, hogy összefogással a helyi emberek sokat segítenek a 
fejlesztések megvalósításában. 
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− Megvásárlásra került a Kossuth L. u. 5. sz. ház az Idősek Otthona szomszédságában. 
Ismerteti, hogy az otthon bővítése tervben van, bízik, hogy sikerül a megvalósításhoz 
pénzt szerezni. Elmondja, hogy jelenleg 45 kérelem van bent idősotthoni 
elhelyezésre vonatkozóan, nagy az igény, nem tudnak senkit felvenni, mert teltház 
van. 

− Megoldódott a Sportpálya öntözése. Ismerteti, hogy új sporteszköz került 
elhelyezésre a futballpályán, mely a Teqball. Elmondja, hogy megtörtént a kútfúrás, 
nagy szivattyút kaptak a közműtől, nyártól tudták locsolni a pályát. Az eddigi 
tapasztalatok szerint jól működik az öntözőberendezés, mely megvalósításához sok 
engedélyt kellett beszerezni. 

− Kiscsalai játszótér teljes felújítására került sor. Tájékoztatást ad arról, hogy ez a 
játszótér már nagyon elavulttá vált. Elmondása szerint a régi játszóteret elbontották, 
az új építése 400.000,- Ft-os beruházás volt. megjegyzi, hogy a Hősök terén található 
játszótéren lévő csónak felújítása is megtörtént a képviselők hozzájárulásával. 

 
Örömtelinek találja, hogy a közfoglalkoztatottak közösségben vannak, pénzt keresnek, nem 
ülnek otthon, fontosnak érezhetik munkájukat.  
Ismerteti, hogy 2017-ben 17 fő dolgozott a közmunkaprogramban, melyből mezőgazdasági 
programban 11 fő, helyi sajátosságokra épülő programban (régi temető) 5 fő, illetve a 
közúthálózat karbantartása programban 5 fő került alkalmazásra. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a mellékutak javítása is megtörtént, a kátyúzásokat a 
közfoglalkoztatottak végezték, melynek eredményeképpen az utak járhatók, rendben 
vannak. 
Ismerteti a közmunkaprogramban történt fejlesztéseket, melyek az alábbiak: 

− Hűtőkamra kialakítása, több funkció mg-i. termékek tárolása, konyhába innen viszik, 
lakodalomba rendelkezésre bocsájtják. 

− Utak, járdák javítása. 
− Öreg temetőben padok, szemetesek, WC kialakítása folyamatban. 
− Konyha ellátása a kertészet által megtermelt terményekkel. 
− Kertészeti termékek piaci értékesítése. 
− 180 m2 nagyságú fólia felépítése, ahol paradicsom, paprika, uborka termesztése 

folyik nagy mennyiségben, mely nagy szakértelmet igényel.  Az értékesített 
zöldségek értéke 670.000,- Ft. A további alapanyagok szállítása az önkormányzati 
fenntartású Konyhába történik. 

− 2 db kút fúrása a locsoláshoz és faházak építése a kutak védelmére. 
− Iskolaudvar térkövezése – kiegészítő munkaerő biztosítása. 
− LGW traktor és talajmaró vásárlása. 
− Benzines fűnyírók és fűkaszák vásárlása. 
− Gyümölcs- és zöldséglé készítéséhez eszközök vásárlása. 
− Kényszerkeverő és gyeprács sablon vásárlása. 

 
Tájékoztatást ad arról, hogy részt vettek a Jánoshalmán megrendezett közmunkaprogram 
kiállításon, a Jánoshalmi expón. Kiemeli, hogy 2 fő kertész végzi a falu köztereinek 
gondozását. Örömmel mondja. hogy már ki tudják egészíteni a kertészet által termesztett 
virágpalántákkal a virágosítást. 
 
2017-ben elnyert pályázati támogatásoat az alábbiak szerint ismerteti: 

− Belterületi kerékpárút 140.000.000 Ft 
− Csapadékelvezető árkok lefedése 20.000.000 Ft 
− Orvosi rendelő felújítása 40.000.000 Ft. Hozzáfűzi, hogy ezekről a projektekről 

folyamatosan fogja a lakosságot tájékoztatni, az idei év folyamán 2 helyen volt: a 39-
es számú Vegyesboltnál és a Rózsaligetben, itt az aktuális dolgokat vitatták meg. 
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− Közművelődés érdekeltség növelő 2.747.000 Ft, Közösségek Háza nyílászáróinak 
felújítása, terasz kialakítása. 

− ASP 5.992.000 Ft, - Polgármesteri Hivatalban  számítástechnikai eszközök 
fejlesztése. 

− Támfal  és a tűzoltó járda felújítás a Kissori pincéknél 26.252.000 Ft összegben.. 
− Egy új traktorral gyarapodott az Önkormányzat eszközparkja. 
− Kubinyi Ágoston program – Tájház 2.000.000 Ft 
− Tüzelőanyag pályázat 835.660.000 Ft. 

 
Ismerteti, hogy az idei év folyamán Kecskeméten, illetve  Kiskőrösön az  Expon is 
bemutatkozhatott Császártöltés. Tájékoztatást ad arról, hogy Deggenhausertalban – részt 
vettek júniusban egy 3 napos ünnepségen, ahol 25 éves partnerkapcsolatot ünnepeltek. 
Elmondja, hogy a stafétát átvette, nagy volt az űr, de sikerült újra kiépíteni a kapcsolatot, az  
új polgármester  nyitott az együttműködésre. Előadja, hogy kb. 70 töltési vett részt ezen az 
esetményen. Tervei szerint 2018. augusztusában a  Falualapítók Ünnepe alkalmából 
vendégül látják őket. Elmondja továbbá, hogy augusztusban vendégül látták a Falualapítók 
Ünnepén Marlene Kollert a svájci Untersigenthal polgármesterét. Ismerteti, hogy 
szeptemberben részt vettek Naszvadon a kitelepítés 70. évfodulójára rendezett 
emlékünnepségen, októberben pedig szakmai találkozón vettek részt Súron. Hozzáfűzi, 
hogy a súri küldöttséget májusban fogadták Császártöltésen.  
 
Ismerteti a 2017-ben önkormányzati kitüntetésben részesített személyeket az alábbiaknak 
megfelelően: 

− Bolvári Csaba – „Császártöltés Község Közéletéért” önkormányzati kitüntető díj 
− Kőmíves Péter Attiláné és Kőmíves Péter Attila – „Császártöltés Község Ifjúságának 

Oktatásáért és Neveléséért” önkormányzati kitüntető díj 
− Császártöltési Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület - „Császártöltés Község 

Kultúrájáért” önkormányzati kitüntető díj 
 
A településen működő klubbokról, csoportokról az alábbiak szerint ad számot: 

− Focicsapat 
− Fúvószenekar  
− „Idősek Klubja: hétfő délutánonként a Teleházban találkoznak az egyedül élő 

emberek. Megemlíti, hogy Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat hívta 
meg őket a könyvtárba a sváb tábor keretei között, ahol a sváb szokásokról beszéltek 
az idősek, a régi emlékeket felelevenítették.   

− Kerámia: A fazekasházban több klub is működik, gyerek-felnőtt-idősek. Itt köszöni 
meg Herner Melindának a munkáját. Színesítik a falu életét, nyitott mindenki 
ötletére, ezzel is támogatja mindenki közérzetét. 

− Töltési társaskör: túrázás, propagáljuk az eseményeiket. 
− Tűforgatók: Rácz Hajnalka Mária vezetésével működik. Köszöni a segítségüket. 
− Német Nemzetiségi Tánccsoport:- közösségi rendezvények aktív résztvevői. 

 
Ismerteti a Könyvtár vonatkozásában, hogy 594 fő a beiratkozott olvasó, 337 aktív tag van, 
2/3-a nő, 1/3-a férfi. Elmondja, hogy a könyvtár állománya 8.500-9.000 db könyv. Ismerteti 
a 201-es évben könyvtári napok keretében megrendezett eseményeket, illetve meghívott 
vendégeket az alábbiak szerint: Gyógyító füvek, Víg Balázs meseíró, Takács Máté íjász, 
Ambró Judit kommunikációs tréner, Kuti Erika bűnmegelőzési referens. Kiemeli, hogy 
ezeken a rendezvényeken nemcsak a gyerekek vesznek részt, hanem felnőttek is. 
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Elmondása szerint múzeumpedagógia foglalkozások, sok kulturális rendezvény volt ebben 
az évben, ezekből kiemel néhány mozzanatot: szüreti felvonulás, Falualapítók ünnepe, 
legyen a vendégünk, szombat délután, habparty, gyerekeknek előadás, óvodások Márton 
napi ünnepsége, Adventi családi nap megrendezése, Idősek Napja  (400 nyugdíjas vett részt, 
iskolások-óvodások léptek fel, a  hivatal dolgozói szolgálták fel az ételt), múzeumok 
éjszakája, kitelepítési emlékmű avatása. 
 
Végezetül ismerteti az önkormányzat jövőbeni terveit az alábbiaknak megfelelően: 

− A legfontosabb a működés fenntartása a tervszerű és ésszerű gazdálkodás. 
− A kötelező feladatokat ellátó intézmények zökkenőmentes működésének biztosítása. 
− TOP beruházások megvalósítása. 
− A már meglévő támogatási formák továbbvitele (lakástámogatás, újszülöttek 

támogatása). 
− Járdák felújításának folytatása.  
− Nyugdíjas otthon bővítése. 
− Működő klubok, csoportok fenntartása. 
− 80 éven felüliek segítése a téli hónapokban. 

 
Célja, hogy legyen nyugalom, rend, tisztaság, biztonság, legyen szép, gondozott a falu, 
fejlődjenek az intézmények. Kiemeli, hogy a meglévő lehetőségeinkből kell gazdálkodni, 
fenntartani, működtetni a falut. Fontosnak tartja a szigorú gazdálkodást, hogy jusson 
mindenre, mely nem könnyű feladat. Észrevételt tesz arra vonatkozóan, hogy a költségvetés 
nagyon sok dologra nem tud keretet biztosítani, melyeket támogatásokból egészítenek ki. 
Ezúton köszöni meg mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárulnak a rendezvények 
sikerékez, egy jó célhoz anyagi segítséget nyújtanak. Köszöni a figyelmet. Várja a 
kérdéseket a beszámolójával kapcsolatban. 
 
 

II. 
 

Lakossági hozzászólások, észrevételek 
 

 
Takácsné Stalter Judit polgármester: 
Elmondja, hogy beszámolójában igyekezett minden fontos dologra kitérni. Ismerteti, hogy a 
közmeghallgatást megelőzően egyetlen 2 oldalas megkeresés érkezett, melyet a 
Polgármesteri Hivatal zárása előtt 1 órával kapott kézhez. Türelmét kéri a jelen lévő és 
megkeresést benyújtó Ámann Józseftől, továbbá elmondja, hogy 15 napon belül írásban fog 
a feltett kérdésekre választ adni. 
 
Ámann József lakossági hozzászóló: 
Megkérdezi, hogy biztosítana-e neki Polgármester Asszony 5 percet abból a célból, hogy 
ismertesse az írásban benyújtott megkeresésében foglaltakat? 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatja Ámann Józsefet, hogy csak és kizárólag 5 percet ad közérdekű észrevételeinek 
előterjesztésére.  
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Ámann József lakossági hozzászóló: 
Kovács Ernő kormánymegbízott leveléből idéz az alábbiak szerint: 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 53.§ (3) bekezdése a közvetlen 
demokrácia egyéb intézményeinek rendeletben történő szabályozására lehetőséget ad. Ezen 
jogszabályhely alapján eljárva szabályozta a törvény 38.§-ának (1) bekezdése a falugyűlés 
intézményét, miszerint a polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg 
jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében az állampolgárok és társadalmi 
szervezetek közvetlen tájékoztatása céljából falugyűlést hív össze. Mindezek alapján 
javaslom, hogy éljen a közmeghallgatás intézménye által biztosított lehetőségével és a 
közérdekű problémákat ezen a fórumon vesse fel.” 
Ismerteti, hogy akkor most ezek alapján fel fogja vetni a problémákat öt percben. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatja, hogy összesen adott öt perc időtartamot az észrevételek, felvetések 
megtételére. 
 
Ámann József lakossági hozzászóló: 
Elmondja, hogy még van húsz kérdése, melyet fel kíván olvasni. Megkérdezi Bányai Gábor 
országgyűlési képviselőt, hogy felteheti-e a kérdéseit? 
 
Bányai Gábor országgyűlési képviselő: 
Tájékoztatja, hogy ő csak vendégként van jelen ezen a fórumon. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatja Ámann Józsefet, hogy miután ezen kérdések egy órával a hivatal zárása előtt 
érkeztek hozzá, ezért írásban fog rájuk válaszolni. Az elmondottak alapján megkéri Ámann 
Józsefet, hogy mellőzze a megkeresésben foglaltak részletes ismertetését. 
 
Ámann József lakossági hozzászóló: 
Hangot ad annak, hogy nem hiszi el, hogy választ fog kapni kérdéseire, ezért inkább 
felolvassa azokat. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismételten felhívja Ámann József figyelmét, hogy erre nem lesz lehetősége, mert az öt 
perces időtartam letelte után meg fogja vonni a szót. 
 
Ámann József lakossági hozzászóló: 
Felháborodottan megkérdezi, hogy ez a demokrácia? Hogy a polgármester megvonja a szót 
közmeghallgatáson, mikor a törvény megengedi? Véleménye szerint tiszta vizet kellene 
önteni a pohárba. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
További öt percet ad Ámann Józsefnek problémái felvetésére. 
 
Ámann József lakossági hozzászóló: 
Elmondja, hogy véleménye szerint a zárt ülés is egy érdekes jogintézmény, mert ott minden 
olyan elhangzik, amit a falunka nem kell tudnia. 
 
Bányai Gábor országgyűlési képviselő: 
Félbeszakítva Ámann Józsefet elmondja, hogy ezzel nem ért egyet, ugyanis a zárt ülésen 
hozott döntéseket ülés után ki kell hirdetni. 
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Ámann József lakossági hozzászóló: 
Elkezdi felolvasni az írásbeli megkeresésében foglaltakat az alábbiak szerint:  
„A demokrácia torz rendszere működik Császártöltésen. A polgármester és felduzzasztott 
hivatala a valóságtól teljesen elszakadt. Valami párhuzamos, virtuális propaganda világot 
hazudnak, miközben a falut ezer gond feszíti: nincs megélhetés, nincs munkahely, a 
mezőgazdaság siralmas állapota, a víz, a föld, az erdő vagyon teljes átjátszása, 
népességfogyás, a fiatalok elvándorlása, a korrupció, a környezetszennyezés és rombolás, a 
kereskedelem és orvosi ellátás silánysága. A polgármester asszony e témában 2016. 10-16-
án kapott egy beadványt, erre a mai napig nem válaszolt. Miért is? 
A demokrácia témakörével összefüggésben kérdezem: 

1.) Miért bojkottálja a demokrácia legfőbb alappillérét a falugyűlést? Jelentősebb 
döntések előtt miért nem hívja össze a község lakosságát vagy fél a nyilvánosságtól 
és egyszerűbb zárt ülésen elsumákolni a milliókat? 

2.) Elképesztően gyanús az a demokrácia deficit, amit a képviselő-testület produkál 
immár három éve. Lefordítva ez azt jelenti, hogy egyetlen nem szavazat sem volt 
három év alatt. 

3.) Volt-e Lakitelken? 
4.) A legnagyobb agymosás – a polgármester legfőbb szócsöve – a Kábl Tv-n keresztül 

zajlik. Varga elvtárs hogyan tudta ellopni a falu két legfőbb tulajdonát, a helyi Kábel 
tv-t és a Vegyesipari Szövetkezetet? Ellopták. (Hozzáfűzi, hogy erre vonatkozóan 
vannak a szatyrában bizonyítékok.) 

Mindent összevetve nincs demokrácia a faluban. Csak hatalmi gőg, arrogancia, korrupció 
és ingyen buli minden mennyiségben.Eez nagyon megy Császártöltésen. 
Az adott természeti kincseink a víz, a föld, az erdő tekintetében is súlyos a helyzet. A 
tulajdonosi jogok vagy teljesen elvesztek, vagy a községi tulajdont mások bitorolják. A falu 
vizét, vízkincsét elsődlegesen Frick József volt maffia-polgármester és Ön el illetve 
átjátszotta. A Frick József által megkötött 2008. 01.01-én a Kőrösvíz Kft-vel határozatlan 
időre szóló vagyonkezelési szerződés, majd 2013. 05.27-én ugyancsak Frick József által 
módosított vagyonkezelési szerződés egy csalás és árulás a község ellenében. A 
szerződéseket egyfelől határozatlan időtartamra kötötték, másfelől egyenlőtlen 
feltételekkel.” 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatja Ámann Józsefet, hogy letelt a számára biztosított plusz öt perc is. 
 
Ámann József lakossági hozzászóló: 
Nem foglalkozva Takácsné Stalter Judit polgármester által elmondottakkal, folytatja 
beszédét az alábbiak szerint: 

5.) „A polgármester asszony megkérdezte a falu lakosságát falugyűlésen, hogy 2017. 
07-18-án átadhatja-e Császártöltés község tulajdonát képező víziközműveit a 
Kiskunsági Víziközmű Kft-nek? 

6.) Az önkényesen és antidemokratikusan megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
azontúl, hogy az alakiság megsértésével jött létre, a bérleti díj összegének 
tekintetében is teljesen homályos. 

7.) Kérdés mennyi bérleti díjat fizet pontosan éves szinten az üzemeltető Kiskun Víz Kft, 
és ez hol szerepel a költségvetésben.” megkérdezi továbbá, hogy miért fizetjük arany 
árban a vizet? 

 
Takácsné Stalter Judit: 
Mivel az 5 perc letelt megvonja a szót Ámann Józseftől. 
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Bányai Gábor országgyűlési képviselő: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a víziközmű vagyont minden település átadta a területileg 
kijelölt illetékes szolgáltatónak a törvény erejénél fogva. Megerősíti, hogy senki sem játszott 
át semmit sem, törvénytelenség nem történt. Ismerteti, hogy e központi döntés oka az volt, 
hogy több település kivette a pénzt a rendszerből, ahelyett, hogy azt fejlesztésre 
visszafordította volna. Elmondja továbbá, hogy jelen vannak a rendőrség képviselői, akik a 
bűnt üldözik, ő nem tud senki helyett eljárni hatósági ügyekben. 
 
Ámann József lakossági hozzászóló: 
Folytatja a megkeresésében szereplők felolvasását az alábbiaknak megfelelően: 
„A szennyvíz ügy is egy bűnügyi kategória. Frick elvtárs elsíbolt mintegy 100 milliót..” 
 
A közmeghallgatáson jelen lévő lakosság nagy része 19 óra 30 perckor egyöntetűen feláll és 
elhagyja a közmeghallgatás helyszínét. 
 
Ámann József lakossági hozzászóló: 
Látva a lakosság távozását megkérdezi, hogy elmondhatja-e még azt a pár kérdést, ami a 
levelében szerepel. Felteszi a kérdést, hogy vagy így működnek Önök a demokráciában? 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megkérdezi, hogy a jelen lévőknek vannak-e még közügyet érintő kérdéseik? Kéri a 
lakosságot, hogy nem menjenek el. Megköszöni a figyelmet, a megjelenést. Sajnálatát fejezi 
ki azért, hogy valaki szétrombolta azt a tájékoztatást, közmeghallgatást. Úgy gondolja, hogy 
bizonyára lett volna még az embereknek kérdése. Meggyőződése, hogy Ámann József 
produkciójára senki nem volt kíváncsi, azért álltak fel és mentek el. Ámann Úrtól egyet kér 
tiszteletteljesen, azt, hogy állampolgári kötelezettségeinek ő is tegyen eleget a falu fejlődése 
érdekében. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel híján a közmeghallgatást 19.35 órakor 
lezárja. 
 
 

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

 
 


