
 
Ügyiratszám: 34-13/2012. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 

 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
 
Készült :    Császártöltés község Képviselő-testületének 2012. december 19-én 17,00 órai  
       kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó  
                        termében. 

 
Jelen vannak : Frick József polgármester, Bergmann Jánosné és Liska Antal  
                                 alpolgármesterek, Berger Andrásné, Hegyi Zoltán, Ledniczky László,  
                                 Stadlerné Csányi Éva, Vörös Györgyné képviselők. 
             

  (8) 
 

Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető, Herczegné Koch Éva NNÖ elnöke, 
Berger Józsefné művelődésszervező 
              
Hábermayer Viktória jegyző 

Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 
Frick József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Kábel Tv-n keresztül a falu 
lakosságát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a napirendek 
kihirdetésre kerültek. Javasolja kiegészíteni a napirendet az SZMSZ módosításával, 
forgalomkorlátozó tábla elhelyezésével, az egészségügyi alapellátás megbízási szerződéseinek 
felülvizsgálatával, átmeneti segély kérelmekkel, illetve javasolja, hogy vegye le a testület a  
Napirendről a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 16/2004. (VI.24.) rendelet módosítására előterjesztett rendelet-
tervezetet, illetve kéri, hogy csak a veszélyes hulladék elszállításáról tárgyaljon a testület a 
napirend kapcsán. 
 
 
A Képviselő-testület – a javasolt kiegészítéssel együtt- a napirendet egyhangúan elfogadja. 

 
 
 

N a p i r e n d: 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Frick József polgármester 
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2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. 
(XII.23.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község 2012. évi költségvetéséről szóló 
2/2012. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Frick József polgármester 

3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. 
(XII.23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról 
Előadó: Frick József polgármester 

4.) Veszélyes anyagok elszállításának megoldása 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

5.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. 
(XII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 3/2009. (II.22.) rendelet módosításáról 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

6.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. 
(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló 7/2009. (VII.30.) rendelet módosításáról 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

7.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. 
(XII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló 9/2009. (VII.30.) rendelet módosításáról 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

8.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. 
(XII.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

9.) Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjainak jóváhagyása 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 

10.) Beszámoló Császártöltés község 2012. évi közművelődési tevékenységéről 
       Előadó: Berger Józsefné művelődésszervező 
11.)  Egyebek: 

- Közművelődési feladatok ellátása 2013. évben 
- Önkormányzatok adosságkonszolidációja 
- KTKT Társulási Megállapodásának módosítása 
- Császártöltési Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának elfogadása 
- Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumának újjáválasztása 
- Bérleti díjak meghatározása 
- Forgalomkorlátozó tábla kihelyezése a császártöltési VÍZMŰ 

telephelyéhez vezető út két végére 
- Az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – háziorvosok, 

fogorvos - megbízási szerződéseinek felülvizsgálata 
- Szociális jellegű kérelmek (átmeneti segély) 
 

 
 

I. 
 

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
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Frick József:  
Ismerteti, hogy a testület a legutóbbi ülését november 28-án tartotta, mely ülésen az alábbi 
határozatok születtek: 

- a 77/2012. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a2013. évi 
költségvetési tervkoncepciót fogadta el, 

- a 78/2012. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a 2013 évi Startmunka 
Programról döntött a testület, 

- a 79/2012. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a Vis maior tartalék 
címén fel nem használt támogatásról való lemondásról határozott a testület, ez az 
összeg időközben visszautalásra került, 

- a 80/2012. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a Magyar Zarándokút 
települést érintő megvalósítása kapcsán a vallási turizmus önkéntes vállalásáról 
született döntés, 

- a 81/2012. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a Magyar Zarándokút 
Dél-alföldi szakaszának fejlesztése pályázattal kapcsolatos döntést hozott a 
testület, 

- a 82/2012. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban fűnyíró traktor 
vásárlásáról döntött a testület, 

- a 83/2012. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a buszváró létesítése 
Császártöltésen Falumegújítás és -fejlesztés pályázat benyújtásáról született 
döntés, 

- a 84/2012. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban a játszótér felújítása és 
gördeszka pálya kialakítása Császártöltésen Falumegújítás és -fejlesztés pályázat 
benyújtásáról határozott a testület, 

- a 85/2012. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban Szamosi Antal 
Lászlóné kérelméről döntött a testület, 

- a 86/2012. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatban az idősek otthona 
épület-fenntartási díja egy részének kérelmező részére történő visszautalásáról 
döntöttünk. 

 
A Képviselő-testület zárt ülésén a 87-89/2012. (XI.28.) határozatokban tüzelőtámogatás iránti 
kérelmekről határozott. 
 
2012. december 13-án rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, ahol a 90/2012. (XII.13.) 
számú határozatban az adósságkonszolidációról született döntés. 
 
A Képviselő-testület –egyhangúan- az alábbi határozatot hozza a napirenddel kapcsolatosan: 
 
91/2012. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

1. A Képviselő-testület a polgármester szóbeli tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 
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II. 

 
R e n d e l e t a l k o t á s 

 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Felkéri Gatter István Költségvetési Irodavezetőt, hogy ismertesse a tervezetet. 
 
Gatter István:  
Ismerteti, hogy az előterjesztés értelmében a költségvetés fő összege 275 732 e Ft-ról 
294.239e Ft-ra nő. A bevételek a Keceli utcai lakás értékesítése, a KTKT elszámolásból 
kapott összeg, az NKA és érdekeltségnövelő pályázatok, illetve az iskola hőszigetelésének 
kifizetéséhez szükséges hitel felvételével, illetve szociális támogatások kifizetésével 
kapcsolatosan változnak. 
Elmondja, hogy a kiadások között szerepel az ágaprító gép és fűnyíró traktor beszerzése, 
melyet a tavalyi év végén kapott állami támogatás terhére kapott az önkormányzat, továbbá az 
iskola külső szigetelésének kifizetése. 
 
Frick József:  
Elmondja, hogy az iskola szigetelésekor a Módus Kft. jelezte azt a szándékát, hogy a 
szigetelés fejében szívesen átvenné az óvodát, mely óvoda épületéből egy szociális otthont 
szeretett volna létrehozni. Álláspontja szerint időközben az ilyen jellegű beruházások 
bizonytalanná váltak. Tájékoztatja a testületet, hogy mivel az adósságkonszolidáció révén 
sikerült megoldani a kifizetést, ezért ez az épületünk megmarad az önkormányzatnak. 
 
Vörös Györgyné:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 
Képviselő-testület felé. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát is - egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:  
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2012. ( XII.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2012. 

(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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III. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat. Tájékoztatja a testületet, hogy az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet 2013. január 1. napjától a 2013. évi költségvetési rendelet 
hatálybalépésének napjáig él. A bevételek beszedésére és a kiadások meghatározására 
hatalmazza fel a polgármestert, illetve a rendeletben meghatározott intézkedések megtételére. 
Elmondja, hogy az átmeneti gazdálkodással kapcsolatos szabályozási lehetőség nem egyedi, 
hanem központi dolog, az átmeneti időszak pénzügyi intézkedéseit kell majd a 2013. évi 
költségvetési rendeletbe beépíteni. 
 
 
Vörös Györgyné:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Ledniczky László:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát is – egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

 
 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2012. (XII.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2013. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

IV. 
 

Veszélyes anyagok elszállításának megoldása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy kiosztásra került egy rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 16/2004. (VI.24.) rendelet módosítására vonatkozóan. 
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Elmondja, hogy a rendelet-tervezet azért került a napirendről levételre, mert a rendelet-
tervezet elkészítését követően módosították a hulladékgazdálkodási törvényt. Ismerteti, hogy 
a tegnapi nap folyamán értesítette az önkormányzatokat a Kormányhivatal, mely értesítés 
szerint a hulladékgazdálkodási törvény 47.§ (7) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat 2013. január 1. napjától már nem a helyi önkormányzat képviselő-
testülete, hanem a kijelölt miniszter rendeletben határozhat meg.. Tájékoztatja a testületet, 
hogy a hulladékszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatályba lépéséig a 
közszolgáltató a 2012. december 31. napján alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 % 
mértékkel megemelt díjat alkalmazhat január 1. napjától. Ismerteti, hogy a kiadott 
előterjesztés a rendelet-tervezeten kívül még tartalmazza a Felős-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft többletszolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatát is. Tájékoztatja a 
testületet, hogy a szolgáltató a korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is többletszolgáltatás 
nyújtását biztosítja az önkormányzat számára. Ismerteti, hogy a többletszolgáltatás a plusz 
lomtalanításra, az elektronikai, gumihulladék, zöldhulladék, PET illetve papírhulladék 
gyűjtést foglal magába. Elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat ezen 
többletszolgáltatást megrendeli, akkor azt a település valamennyi lakosára ki kell terjeszteni. 
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat évek óta a kecskeméti székhelyű DESIGN 
Kft-vel látja el ezen feladatokat, mert nevezett cég díjai jóval kedvezőbbek a Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft. díjainál. Javasolja, hogy az önkormányzat 2013-ban is a 
kecskeméti székhelyű DESIGN Kft-vel kössön szerződést a veszélyes anyagok és 
zöldhulladékok elszállítására vonatkozóan. 
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a többletszolgáltatás elvégzésére a DESIGN Kft-el 
javasol szerződést kötni a testületnek. 
 
Hegyi Zoltán:  
Megkérdezi, hogy ki igényelhet kisebb méretű kukát és mi ennek a módja, menete. 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a jogosultsági feltéteket helyi rendelet szabályozza, melynek 
értemében a 80 évet betöltött egyedül élő személyek igényelhetnek 70 literes kukát. 
Elmondja, hogy az igényeket a Polgármesteri Hivatalban kell jelezni. 
 
Hegyi Zoltán:  
Megkérdezi, hogy az ágaprító gép hol lesz elhelyezve, illetve milyen hulladékokat lehet majd 
oda szállítani? 
 
Frick József:  
Elmondja, hogy a gépnek még nincs meg a konkrét helye, de valószínűleg az az egykori 
Idősek Klubja ingatlanának hátsó udvarán lesz elhelyezve. Tervei szerint ágakat, 
nyesedékeket lehet majd ide szállítani. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
92/2012. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Veszélyes anyagok elszállításának megoldása 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. - veszélyes anyagok és zöldhulladékok 
elszállítására vonatkozó többletszolgáltatását 2013. évben nem kívánja igénybe venni.  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a veszélyes anyagok 
elszállítására a DESIGN Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t – 6000 
Kecskemét, Szélmalom utca 40. – bízza meg, illetve felhatalmazza a szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
V. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Elmondja, hogy az intézményfenntartó a törvényi előírások szerint évente kétszer állapíthat 
meg intézményi térítési díjat. Ismerteti, hogy a KTKT Társulási Tanácsa az Idősek 
Otthonában 2013. január 1. napjától a jelenlegi 84.000,-Ft/hó térítési díjat 88.500,-Ft/hó/főre 
emelte 2013. január 1. napjától. A Társulás által elfogadott díjakat az önkormányzatnak a 
helyi rendeletébe be kell építenie. Tájékoztatja a testületet, hogy a kiadott rendelet-
tervezetben csak ezen térítési díjak lettek módosítva a többi változatlanul hagyása mellett.  
 
Frick József: 
Megerősíti, hogy csupán az Idősek Otthona térítési díjai változnak, a gyermekétkeztetés, 
szociális étkeztetés és a rendelet-tervezetben szereplő egyéb díjak változatlanok 2013. január 
1. napjától is. 
 
Vörös Györgyné:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Ledniczky László:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát is – egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

 
 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2012. (XII.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ 3/2009. (II.22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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VI. 

 
R e n d e l e t a l k o t á s 

 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás vonatkozásában a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó 
feltételek teljesítését írta elő. Elmondja, hogy a szociális törvény módosítás révén lehetővé 
vált, hogy ezen feltételeket valamennyi aktív korúak támogatásában részesülő személyre, 
tehát a rendszeres szociális segélyezettekre is kiterjessze a testület. Ismereti, hogy a  kiadott 
rendelet-tervezet ezen jogszabályi felhatalmazás alapján készült és a korábban megszabott 
lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó előírásokat kiterjeszti valamennyi 
aktív korúak ellátásában részesülőre. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság egyetért a kiterjesztéssel, javasolja a tervezet-tervezet 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 7 
igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

 
 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2012. (XII.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI 
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 7/2009. (VII.30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

VII. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a házi 
segítségnyújtás és étkeztetés, valamint a szociális alapszolgáltatások tekintetében hatósági 
ellenőrzést végzett az önkormányzatnál. Elmondja, hogy álláspontjuk szerint szociális 
étkeztetés kérelmezése esetén vagyonnyilatkozat nem kérhető, valamint családi jövedelem 
figyelembevételére kizárólag kiskorú igénylő esetében ad lehetőséget a jogszabály.  
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Tájékoztatja a testületet hogy az ellenőrzést végző hatóság a kifogásainak helyesbítésére 
illetve a rendelet felülvizsgálatára 2012. december 31.-ig adott határidőt a testületnek. 
Ismerteti, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet az ellenőrzést végző 
hatóság megállapításai, illetve észrevételei alapján készült el. Elmondja, hogy a szociális 
étkezés vonatkozásában a kérelmezők esetében megszűnik január 1-től a vagyonvizsgálat 
illetve a családi jövedelem vizsgálata. Tájékoztatást ad arról, hogy a rendelet-tervezet 
elfogadása esetén a jelenleg szociális étkeztetésben részesülő személyek jogosultságát is felül 
kell majd vizsgálni. 
 
Frick József:  
Hangsúlyozza, hogy tudomásul kell venni, hogy az állam rákényszerít mindenkit arra, hogy 
egyre szabályozottabban adjon pénzt, támogatást. A cél hogy átláthatóbb, ellenőrizhetőbb 
legyen az egész. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 7 
igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

 
 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2012. (XII.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 
SZÓLÓ 9/2009. (VII.30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

VIII. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a legutóbbi testületi ülésen a Képviselő-testület a Magyar 
Zarándokút települést érintő megvalósítása kapcsán a vallási turizmus önkéntes vállalásáról 
döntött a 80/2012. (XI.28.) számú határozatában. Ismerteti, hogy a vallási turizmus és 
zarándokturizmus, zarándokút fejlesztése szövegrészek SZMSZ-be történő beépítésére is 
szükség van, tekintve, hogy az SZMSZ-ben került meghatározásra az önként vállalt feladatok 
köre. Elmondja, hogy ez csupán formai dolog. 
 
Ledniczky László:  
Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 7 
igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 
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CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2012. (XII.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

SZÓLÓ 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

IX. 
 
 

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjainak jóváhagyása 
 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Kormányhivatal a korábbiakban elmondottak szerint a házi 
segítségnyújtás és étkeztetés tekintetében hatósági ellenőrzést végzett, és ennek során 
megállapította, hogy az időközbeni jogszabály-módosítások miatt szükséges a szociális 
étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjainak felülvizsgálata. Ismerteti, hogy ezen 
szakmai programokat még 2008-2009-ben fogadta el a testület. Elmondja, hogy a kiadott 
szakmai program tervezetek a jogszabályban foglalt kötelező tartalmi elemeket tartalmazzák 
és a módszertani intézmény javaslata illetve szakvéleményében foglaltak figyelembe vételével 
került elkészítésre. 
 
Hegyi Zoltán:  
Megkérdezi, hogy ki határozza meg a jogosultak körét? 
 
Frick József:  
Elmondja, hogy aki a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, az részesülhet  ezen szociális 
alapszolgáltatásokban. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatait: 
 
93/1/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetés 
alapszolgáltatás 2013. január 1. napjától hatályos módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt szakmai programját a jelen határozat mellékletét képező formában és 
tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 



 11

93/2/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás 
alapszolgáltatás 2013. január 1. napjától hatályos módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt szakmai programját a jelen határozat mellékletét képező formában és 
tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

X. 
 
 

Beszámoló Császártöltés község 2012. évi közművelődési tevékenységéről 
 
 
Előadó: Berger Józsefné művelődésszervező 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Berger Józsefné:  
Részletesen ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Elmondja, hogy az intézmény személyi 
feltételei évek óta nem változtak. Ismerteti, hogy telefonon történt értesítésre hétvégén is 
kinyitják a közönség előtt a Tájházat és művelődési színtereket igény esetén. Elmondja, hogy 
a tárgyi feltételek adottak. Minden évben igyekeznek karbantartási, felújítási munkákat 
elvégezni. Elmondja, hogy a szükséges karbantartási munkák a 2012-es évben is elvégzésre 
kerültek, új kiszolgálóhelység került kialakításra, a raktárak régi ajtói kicserélésére kerültek. 
Az eszközállomány a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg arányában 
nőtt, javult. Kerékpártároló, új padok a Teleház elé, kültéri sportszerek (lengőteke, pingpong 
asztal, trambulin, stb.) kerültek beszerzésre. 
Tájékoztatja a testületet, hogy az év legnagyobb feladatát a történeti kiállítás új helyre történő 
elhelyezése, és a Sváb Tájház felújítási munkái adták. A Tájházban falfűtés került kiépítésre, 
valamint felépítésre és berendezésre került a böllérmúzeum, a tájház hátsó helységében 
lakószoba került kialakításra, berendezésre. Ugyanitt múzeumpedagógiai sarok került 
létrehozásra. Elmondja, hogy az épületet kívül- belül lemeszelték, végezetül valamennyi 
helység riasztóberendezéssel lett ellátva. A pályázathoz kötődően új, kétnyelvű katalógusok 
készültek. 
A működtetéshez az Önkormányzat mellett a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat is hozzájárult. Ismerteti, hogy a szolgáltatások a gyerekek számára 
ingyenesek, a felnőttek viszont csak térítés ellenében használhatják azokat. A Sváb Tájházban 
belépő szedését tervezi. 
Elmondja, hogy a település nagyrendezvényei lezajlottak. A kulturális eseményeket 
kiállítások, sportprogramok, táborok színesítették. A szokásos évi hat alkalommal megjelent a 
Császártöltési Hírmondó is. A pályázati munka eredményeképpen több rendezvény 
ingyenesen kerülhetett megvalósításra. Ismerteti, hogy folyamatosan sok munkát ad a 
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Zarándokút pályázat lebonyolítása, mely kapcsán a következő lépés a közbeszerzési eljárás 
lesz. Végezetül megköszöni az önkormányzat, a Német Önkormányzat támogatását, az 
intézményvezetők, és kollégák segítségét. 
 
Frick József:  
Köszöni a beszámolót. Elmondja, hogy álláspontja szerint amikor kevés a pénz, akkor a 
kultúrából lehet a legkönnyebben lefaragni. Véleménye szerint ha egy település abból indulna 
ki, hogy az számára nem fontos, hogy a kultúrára, hagyományainak ápolására adjon pénzt, 
akkor az a település előbb vagy utóbb teljesen el fog formálódni. Meglátása szerint 
Császártöltésen most különösképpen kell figyelni, hiszen változás előtt áll a település, egyre 
több a vidékről letelepedett, a településen mezőgazdasági munkát vállaló személy, akik 
másfajta kultúrával rendelkeznek. Álláspontja szerint nagyon határozottan kell a kulturális 
értékekkel foglalkozni, és erre a művelődésszervezőt nagyon alkalmas személynek tartja. 
Fontosnak tartja a helyi nagy rendezvényeket, ahol az elszármazott töltésiek ismét 
találkozhatnak egymással. Kiemeli, hogy az önkormányzat a kultúrán nem fog spórolni, arra 
mindig fog pénzt áldozni. Az anyagi részt az önkormányzatnak, Pénzügyi Bizottságnak, 
Képviselő-testületnek kell előteremtenie. 
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy a Zarándokút pályázattal sok pénzt nyert a település, és ebben nagyon sok 
munkája fekszik a művelődésszervezőnek. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata, 
hogy Berger Józsefné művelődésszervező részére a 2012. évi közművelődési 
tevékenységének elismeréséül egy havi bruttó bérének megfelelő összegű jutalom kerüljön 
megállapításra. Véleménye szerint ez egy akkora horderejű pályázat, melyet anyagi 
elismeréssel is kellene értékelni. 
 
Hegyi Zoltán: 
A közművelődési színterek nyitva-tartása felől érdeklődik. 
 
Berger Józsefné: 
Ismerteti, hogy a közművelődési intézmények színterei napközben nyitva állnak a látogatók 
előtt, egyébként pedig ki van helyezve 3 telefonszám, melyen más időpontra be lehet 
jelentkezni. Elmondja, hogy előzetes bejelentkezés alapján idegenvezetést is vállal. 
 
Hegyi Zoltán: 
Felveti, hogy korábban volt szó a Borút pályázatról. Kérdezi, hogy lesz-e ennek folytatása? 
 
Berger Józsefné: 
Ismerteti, hogy folytatják, mert a borút pályázat keretében tervezett dolgok egy része a 
Zarándokút pályázat kapcsán megvalósulnak. Elmondja, hogy továbbra is keresik a pályázati 
lehetőségeket. 
 
Liska Antal: 
Álláspontja szerint évek hosszú munkája során bebizonyosodott, hogy a Képviselő-testület 
megfelelő embert választott ezen feladatok ellátására. A beszámoló kapcsán felmerült bevételi 
díj szedésének lehetőségével kapcsolatosan a témát álláspontja szerint finoman kellene 
körbejárni, javaslata szerint a helyi lakosokra más megoldást kellene találni. Véleménye 
szerint a díjak mértékének meghatározására nagyon oda kell figyelni. A Polgármesteri Hivatal 
folyosóján elhelyezett fotógyűjteményt nagyon jó dolognak tartja. Meglátása szerint a 
programok szervezésekor össze kellene fogni, egész nyárra programot kell szervezni széles 
körben meghirdetve, melyet egy kitörési lehetőségnek gondol a település vonatkozásában. 
Javasolja, hogy ebbe a vállalkozókat is vonják be. Belátja, hogy a szervezés mögött nagyon 
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sok munka van, de álláspontja szerint csak így szerezhet hírnevet a település. Véleménye 
szerint a művelődésszervező nagyon jól végzi munkáját, melyet megköszön. 
 
Berger Józsefné: 
Elmondja, hogy a vidéki csoportoknak furcsa, hogy nincs belépő a település közművelődési 
színterei esetében. Ismerteti, hogy a belépők díját 100-200,- Ft körüli összegben gondolta 
meghatározni. A helyi gyerekektől nem kíván belépőt szedni, a jegyek ára a működtetést 
támogatná. 
 
Liska Antal: 
Vidéki csoportok esetén a belépőjegyet 300-400,- Ft összegben javasolja meghatározni. 
 
Berger Józsefné: 
Attól fél, hogy ha magasra emelik a belépőjegy árát, akkor nem lesz rá érdeklődés. 
 
Liska Antal: 
Kéri a lakosságot és a testületet, hogy amennyiben valakinek jó ötlete van közművelődés 
vonatkozásában, akkor az jelezze ezt a művelődésszervezőnél. 
 
Bergmann Jánosné:  
Gratulál a beszámolóhoz, illetve az elvégzett munkához. Elmondja, hogy sokrétű, nagyon sok 
munkát végez az Éva. Kiemelné a Sváb Tájház avatásának disznóvágásos programját, mely 
nagy sikerű, nagyon jó hangulatú volt. Az országos médiákban is megjelent, és nagyon jó 
visszhangot kapott. Nagyon jó dolognak tartja, hogy bevonták az óvodásokat is, felkeltve 
ezzel érdeklődésüket. 
 
Berger Józsefné: 
Tájékoztatja a testületet, hogy minden vidéki csoport és látogató elismerését fejezi ki a 
település, közintézmények, környezet és lehetőségek vonatkozásában. Munkája során azt érzi, 
hogy ezeket a dolgokat a helyi lakosok nem veszik észre. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Megköszöni a művelődésszervező munkáját, különösen azokat a programokat, ahol az iskolás 
gyerekek is részt vehetnek tevőlegesen. A kiállítások közül kiemeli Stalter Judit és Hidasné 
Márin Magdolna fotókiállítását a régi császártöltési fotókból, melynek nagyon nagy sikere 
volt.  Ezt egy jó példának látja arra, hogy ha egy olyan téma kerül előtérbe, ami az embereket 
megmozgatja, akkor azok meg is mozdulnak. Elmondja, hogy nagyon sok ember ment el erre 
a kiállításra, adták hozzá a fényképeket, sütötték a süteményt. Ez meglátása szerint egy szép 
példája volt az összefogásnak. Ismerteti, hogy a kinagyított fotókat a könyvtár és az iskola 
dekorálására ajánlották fel a szervezők, melyet megköszön. 
 
Frick József: 
Hegyi Zoltán képviselőhöz fordul és a segítségét kéri abban, hogy a Hegyközség elnökével, a 
Hegyközség tagjaival egy megbeszélés megszervezésében segítséget nyújtson. Álláspontja 
szerint meg kellene a hegyközséggel beszélni, hogy ők mit tudnának segíteni abban, hogy a 
pincék állapota kicsit javuljon, a poncék környezete egy kicsi rendbe legyen téve. A 
Főkáptalan pincesoron végigmenve helyenként igen siralmasnak tartja a látványt. Javaslata 
szerint közösen kellene pályázni a Hegyközséggel. Véleménye szerint egyetlen megélhetési 
forrás a településen a szőlő és a bor. Álláspontja szerint meg kell ismertetni a települést, a jó 
bor, szép pince és környezethez már nem sok minden kell. Véleménye szerint is hírverés kell 
a településnek, az önkormányzatnak és a Hegyközségnek egyet kell akarnia, össze kell fogni 
és el kell adnia azt ami van. 
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Hegyz Zoltán: 
Felajánlja ebben a segítségét. 
 
Frick József: 
Köszöni az Éva munkáját, támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát a művelődésszervező 
javadalmazását illetően. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát. 
 
94/2012. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló Császártöltés község 2012. évi kulturális életéről 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Berger Józsefné 
művelődésszervezőnek a település 2012. évi kulturális életéről szóló beszámolóját 
teljes körűnek tartja, azt elfogadja. 

2. A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve Berger 
Józsefné művelődésszervező részére a 2012. évi közművelődési tevékenységének 
elismeréséül nevezett egy havi bruttó bérének megfelelő összegű jutalom 
megállapítását javasolja a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 

XI. 
 

E g y e b e k 
 
 
Közművelődési feladatok ellátása 2013-ban 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Javasolja, hogy továbbra is legyen meghosszabbítva Berger Józsefné megbízása. Ismerteti az 
előterjesztésben foglaltakat. 
 
Vörös Györgyné:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja 2013. január 1. napjától 2013. december 31. 
napjáig terjedő határozott időtartamra Berger Józsefnét megbízni a közművelődési feladatok 
ellátásával. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát. 
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95/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Közművelődési feladatok ellátása 2013-ban 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - 2013. január 1. 
napjától 2013. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Berger Józsefnét 
bízza meg a közművelődési feladatok ellátásával. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
elkészíttetésére, illetve a szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. január 1. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Frick József polgármester 18.20 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 18.30 órakor 
folytatta munkáját. 
 
 
Önkormányzatok adósságkonszolidációja 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/Szóbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a Kormány a 3000 fő alatti települések adósságának egy részét 
átvállalja, mely sok önkormányzat esetében megkönnyebbülést okozott. Ismerteti, hogy  
Császártöltés is tudott élni ezzel az adósságkonszolidációval, melyről a 2012. december 13-ai 
rendkívüli ülésen döntött a testület. Ismerteti, hogy az adósságkonszolidáció két területet 
érint, a Magyar Fejlesztési Banknál felvett szennyvízhitel mintegy 47 millió Ft összegben, 
valamint az OTP-nél lévő hitelkeret is ki lett használva az iskola-felújítás számlájának – 
hőszigetelés, színezés- rendezésére. Elmondja, hogy Bányai Gábor javaslatára és segítségével 
sikerült ezt így megoldani. Köszöni a segítséget, meggyőződése szerint jó csapatmunka volt. 
Köszöni mindenki segítségét, aki ebben benne volt. Kiemeli, hogy az önkormányzat eddig 
sem rossz pozíciója ezzel az adósságkonszolidációval tovább erősödött.  
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság nagy örömmel tárgyalta a napirendet. Ismerteti, hogy az 
adósságkonszolidáció révén az önkormányzat pénzügyi helyzete jelentősen javult. 
 
Liska Antal:  
Hangsúlyozza, hogy Bányai úr és a Polgármester Úr jó kapcsolatának köszönhető, hogy ezt 
így sikerült megoldani. Köszöni a polgármesternek és segítőinek. 
 
 
A KTKT Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
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Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Társulási Megállapodás módosítását a kistérségi iroda 
valamint az egységes óvoda-iskola intézmény 2012. december 31. napjával történő 
megszüntetése indokolta. Elmondja, hogy a megállapodás módosítását a Kistérségi Iroda 
készítette elő, és ezt a Társulási Tanács a december 11-ei ülésén elfogadta. Ismerteti, hogy 
valamennyi érintett önkormányzatnak döntenie kell a megállapodás módosításának 
elfogadásáról. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a megállapodás módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát. 
 
96/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

1.  Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskőrösi 
Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 2012. december 31. 
napi hatállyal történő alábbi módosítását: 

a)  III. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT – ÉS  HATÁSKÖRÖK c 
fejezet 3. Az átruházott közszolgáltatások ellátását biztosító intézmények 1.a) 
pontja 2012. december 31. napjával hatályát veszítse,   

b)  V. A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE c. fejezete 2012. december 31. 
napjával hatályát  veszítse és helyébe V.  A TÁRSULÁS 
MUNKASZERVEZETI FELADATAINAK ELLÁTÁSA c. fejezete kerüljön, 
amely jelen határozat  mellékletét képezi. 

c) VI. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA C. fejezete „ 1. A Társulás 
költségvetésének végrehajtó szerve a Kistérségi Iroda, gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni” 
szöveg helyébe 2012. december 31. napjával az  „ 1. A társulás 
költségvetésének végrehajtó szerve a Társulás Munkaszervezete, 
gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni” szöveg  lép. 

2. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a 
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás , 

a) II. A TÁRSULÁS CÉLJA c. fejezet 2. b) pontja  2012. december 31. napjával 
hatályát veszítse; 

b) III. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT – ÉS  HATÁSKÖRÖK c 
fejezet 2. Közszolgáltatások  4. Átruházott közszolgáltatások 4.1 OKTATÁS 
ÉS NEVELÉS pontja. 2012. december 31. napjával hatályát veszítse;  

c) III. A TÁRSULÁSRA  ÁTRUHÁZOTT FELADAT – ÉS  HATÁSKÖRÖK c 
fejezet 3. Az átruházott közszolgáltatások ellátását biztosító intézmények 1.b) 
pontja 2012. december 31. napjával hatályát veszítse. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 
megállapodás aláírására.  

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Császártöltési Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának elfogadása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a KTKT Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma nevezetű intézmény tagintézményeként működött a helyi óvoda. 
A hivatkozott intézmény 2012. december 31. napjával megszűnik, ezért az óvodai nevelési 
feladatokról az önkormányzatnak saját magának kell gondoskodnia 2013. január 1. napjától 
egy új intézmény alapításával. Ismerteti, hogy az alapító okirat a jogszabályban foglalt 
kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, melyet a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni 
elfogadását követően törzskönyvi bejegyzés céljából. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát. 
 
 
97/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltési Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának elfogadása 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. CXC. törvény 74. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése 
érdekében 2013. január 1. napjától a település óvodai nevelési feladatainak ellátásáról 
új költségvetési szerv alapításával, a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda 
elnevezésű intézmény által gondoskodik.  

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a jelenleg a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 
Társulás Tanácsa által fenntartott KTKT Egységes Iskola és Szakiskola Óvodai 
tagintézményei közül 2013. január 1. napjával a Császártöltési Napköziotthonos 
Tagóvoda  - 6239 Császártöltés, Kossuth L. u. 1. - mint tagintézmény által ellátott 
feladatok, valamint a tagintézmény személyi állománya átkerüljön a Császártöltési 
Napköziotthonos Óvoda intézményhez.  

3. A Képviselő-testület a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda létszámkeretét 2013. 
január 1. napjától 9 főben határozza meg. 

4. A Képviselő-testület a fentiekre tekintettel a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda 
alapító (létesítő) okiratát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 

5. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. napjától 
a pályázati eljárás eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb 2013. augusztus 31. 
napjáig Bergmann Jánosné Császártöltés, Keceli u. 15/7. szám alatti lakost, jelenlegi 
óvodavezetőt megbízza a KTKT jogutódjaként létrehozott Császártöltési 
Napköziotthonos Óvoda vezetői feladatainak ellátásával. 

6. Az átszervezési feladatok végrehajtása érdekében, a Képviselő-testület felkéri a 
jegyzőt, hogy a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda pénzügyi-gazdasági 
feladatainak Hivatalba történő integrálása érdekében, terjessze elő a Képviselő-testület 
soron következő ülésére a Hivatal és a jelzett intézmény pénzügyi-gazdasági 
feladatainak munkamegosztását szabályozó megállapodást, továbbá felhatalmazza a 
jegyzőt az óvodavezetői állás pályázati eljárásának előkészítésére valamint testület elé 
történő benyújtására. 
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7. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 
6/2012. (III.1.) NGM rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján az okiratot 8 napon belül 
küldje meg a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságának törzskönyvi bejegyzés 
céljából. 

 
Határidő: azonnal illetve értelemszerűen 
Felelős:  Képviselő-testület, jegyző 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumának újjáválasztása 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/Szóbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Elöljáróban elnézést kér Walterné Szabados Erzsébettől, amiért úgy tűnik, mintha üzenne 
neki, hangsúlyozza, hogy közel sem erről van szó. Elmondja, hogy Walterné Szabados 
Erzsébet 10 éven keresztül volt a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke, pontosan, precízen részt vett az alapítvány munkájában. Ismerteti, hogy Walterné 
Szabados Erzsébet bent volt nála, és elmondta, hogy elfáradt, három unokája van, több 
pihenésre van szüksége és ha lehetne, szívesen lemondana az alapítvány kuratóriumának 
elnöki posztjáról 2013. január 1. napjával. Elmondja, hogy ő azt szeretné, ha ezt az időpontot 
megváltoztatná 2013. május végére, amikorra is felállhatna egy új kuratórium. Tájékoztatja a 
testületet, hogy új kuratóriumi tagokkal szeretné megújítani ezt a szervezetet, melynek 
kimunkálása időt vesz igénybe. Javasolja a testületnek, hogy hatalmazzák meg, hogy 
Walterné Szabados Erzsébettel vegye fel a kapcsolatot és kérje meg a lemondása 
határidejének módosítására, addig az időpontig, amíg a NAV felé az előző évi elszámolási 
kötelezettségének az alapítvány nem tesz eleget. Szeretné ha majd megköszönnék Walterné 
Szabados Erzsébet munkáját és szeretné, ha a márciusban tartandó „Akikre büszkék vagyunk” 
rendezvényt még ő vezetné és bonyolítaná le. Kívánja, hogy Walterné Szabados Erzsébetnek 
nagyon sok ideje, ereje legyen a családjára. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát. 
 
98/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumának újjáválasztása 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriuma 
elnökének, Walterné Szabados Erzsébet, Császártöltés, Petőfi S. u. szám alatti 
lakosnak a kuratóriumban folytatott tevékenység végzése pontos határidejének 
egyeztetése céljából folytasson tárgyalást az érintettel. 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről, 
tájékoztassa a testületet, továbbá tegyen javaslatot a kuratórium jövőbeli tagjaira 
vonatkozóan. 

 
Határidő: azonnal illetve soron következő testületi ülés 
Felelős:  Képviselő-testület, jegyző 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Bérleti díjak meghatározása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy az előterjesztés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó bérleti díjak 
növelésére tesz javaslatot 5%-os mértékben. Elmondja, hogy ide tartoznak a lakás, garázs 
bérleti díjak, földhasználati díjak, halastó bérleti díja, telefonszolgáltatók bérleti díji stb. 
 
Vörös Györgyné:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadásra javasolja a 2013.évi bérleti díjakat. 
 
Frick József:  
Hangsúlyozza, hogy adót nem emel az önkormányzat, csak a bérlemények díjait. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát. 
 
 
99/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Önkormányzati tulajdonú lakások, garázsok és egyéb ingatlanok 2013. évi bérleti díjának 
megállapítása 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó 
lakás és garázs illetve egyéb bérleti díjakat 2013. január 1. napjától 5 %-os mértékben 
megemeli. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: jegyző 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Forgalomkorlátozó tábla kihelyezése a császártöltési VÍZMŰ telephelyéhez vezető út két 
végére 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Vízmű előtti instabil alappal rendelkező aszfaltozott út az 
önkormányzat tulajdona. Ismerteti, hogy tavasszal az ivóvízminőség javító program 
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megvalósítása során el fog kezdődni ott egy építkezés, mely nagy földmunkával jár, nagy, 
nehéz gépek fogják igénybe venni és tönkretenni az utat. Tekintve, hogy ezt a beruházást nem 
az önkormányzat bonyolítja, ezért javasolja forgalomkorlátozó tábla elhelyezést az út mindkét 
végére, ami a 3,5 tonnánál nagyobb gépekre vonatkozna. Így, ha tönkreteszik az utat, vagy 
szabálytalanul használják számon lehet kérni. Javaslata szerint természetesen a lakosok, az 
önkormányzat által használt traktorok, stb. kivételek legyenek ez alól. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát. 
 
100/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Forgalomkorlátozó tábla kihelyezése a császártöltési VÍZMŰ telephelyéhez vezető út két 
végére 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a császártöltési VÍZMŰ 
telephelyéhez vezető belterületi út két bejáratához forgalomkorlátozó, 
„Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla kihelyezését határozza el 2013. január 1. 
napjától.   

2. A Képviselő-testület az 1. pontban jelzett táblához egy kiegészítő tábla kihelyezését 
határozza el a következő felirattal: kivétel vontató, mezőgazdasági vontató és lassú 
jármű. 

 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – háziorvosok, fogorvos – 
megbízási szerződéseinek felülvizsgálata 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatókkal – 
háziorvosokkal, fogorvossal – ellátási szerződést kell kötni az önkormányzatoknak. Ismerteti, 
hogy 2012. január 1. napjával módosult a 2000. évi II. törvény, amely előírja az 
önkormányzatok valamint a praxisjoggal rendelkező háziorvosok, fogorvos közötti feladat-
ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit, azzal, hogy ezen követelményeknek 2013. január 
1-ig kell eleget tenni. Elmondja, hogy az önkormányzat 1996-ban kötött a helyi orvosokkal 
megbízási szerződést, mely szerződések álláspontja szerint már nem valószínű, hogy 
megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak. Javasolja a testületnek, hogy hatalmazzák 
fel a polgármestert, hogy a településen lévő egészségügyi szolgáltatókkal vegye fel a 
kapcsolatot és a szükséges egyeztetéseket, intézkedéseket megtegye, a szerződés 
elkészíttetéséről gondoskodjon, illetve a szerződést aláírja. 
 
Hegyi Zoltán:  
Megkérdezi, hogy az ügyelet megoldása a falun belül nem lehetséges-e? 
 
 
 



 21

 
Frick József:  
Tájékoztatja a képviselőt, hogy a falun belül nincsen ügyelet, a háziorvosok a napi nyolc 
órájukon felül nem vállalhatnak az orvosok ügyeletet. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát. 
 
101/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
Az egészségügyi alapellátásban működő szolgáltatók – háziorvosok, fogorvos – megbízási 
szerződéseinek felülvizsgálata 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése, valamint 3.§ (8) 
bekezdése alapján - felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi alapellátásban 
működő háziorvosok, fogorvos megbízási szerződéseinek felülvizsgálatára, a 
szerződések elkészíttetésével kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtételére, 
valamint az érintett egészségügyi szolgáltatókkal való egyeztetés lefolytatására. 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződések 
megkötésére, aláírására.  

 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: polgármester 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Frick József:  
Elmondja, hogy 2012-ben sok olyan nagy horderejű döntést hozott a testület, amely a 
település előrelépését szolgálta. Megköszöni a Képviselő-testület munkáját. A Képviselő-
testület, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a jegyző és a maga nevében Boldog, Békés 
Karácsonyi ünnepeket, 2013-ra pedig egészséget, egymás iránti toleranciát és Boldog Új Évet 
kíván a település valamennyi lakójának. 
 
 
Frick József polgármester a nyílt ülés napirendjeit 19,30 órakor lezárta, a Képviselő-testület a 
hatósági ügyek megtárgyalása idejére az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)12.§ (4)bekezdése a.) 
pontjában foglaltak alapján zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

k.m.f. 
 
 

 
         Frick József                                                                                Hábermayer Viktória 
          polgármester                                                                                        jegyző 


