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Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült :

Jelen

Császártöltés község Képviselő-testületének 2012. december 19-én 16,00 órai
kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
termében.

vannak

:
Frick József polgármester, Liska Antal, Bergmann Jánosné
alpolgármesterek, Berger Andrásné, Hegyi Zoltán, Ledniczky László,
Stadlerné Csányi Éva, Vörös Györgyné képviselők
(8)

5 fő lakossági érdeklődő
Hábermayer Viktória jegyző
Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető
Frick József polgármester köszönti a megjelenteket, és a Kábel Tv-n keresztül a község
lakosságát. 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 javasolt kiegészítésekkel együtt a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Tájékoztatás a 2012 évi működésről
Előadó: Frick József polgármester
2.) Lakossági hozzászólások, észrevételek
Előadó: Frick József polgármester
I.
Tájékoztatás a 2012 évi működésről
Előadó: Frick József polgármester
/ Szóbeli előterjesztés /

Frick József:
Elmondja, hogy évente kötelező jelleggel kell közmeghallgatást tartani, ahol a lakosság
közérdekű bejelentéseket, kérdéseket tehet. Választ erre vagy a helyszínen, vagy 15 napon
belül írásban fognak kapni. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a nyilvános testületi üléseken
valamennyi testületi döntésről, határozatról beszámolt. A képviselőtestület kötelező
feladatainak maradéktalanul eleget tett.
Ismerteti, hogy rengeteg változás történt a 2012-es évben, mely változások következtében a
testületnek komoly munkát kellett végeznie az évben. Álláspontja szerint Császártöltésen
viszonylag nyugodtan dolgozik az önkormányzat, a testület és valamennyi intézmény.
Kifejti, hogy van a településen egy ember, aki sorra megdolgoztatja a különféle hatóságokat,
hivatalokat azzal, hogy őt, a hivatalt és az önkormányzatot rendszeresen feljelenti, eljárást
indít ellenük. Sajnálja, hogy ez az ember nem jelent meg a közmeghallgatáson, mert szívesen
válaszolna a kérdéseire.
Elmondja, hogy 2012-es évben legfontosabbnak azt tartja, hogy a Képviselő-testület
biztosította azokat a feltételeket, hogy a település zavartalanul működni tudott. Ismerteti, hogy
feladattal, problémával kellett szembenézni a 2012-es évben. Kiemeli, hogy az
önkormányzatnak elvárásai vannak az adózókkal szemben. Az emberek egy jó része nem
tartja karban úgy a lakóingatlan környezetét, ahogy eddig ezen a településen az szokás volt.
Ismerteti, hogy ezzel összefüggésben a testület rendeletben írja majd elő segélyek
vonatkozásában a lakókörnyezet rendbetételét. Két súlyos eseményt említ, egy gyilkosságot
és egy postarablást, melyek az utóbbi időben történtek és melyek korábban nem voltak
jellemzőek a településre. Térfigyelő rendszer modernizálását, bővítését tervezi 2013-ban.
Kiemeli az iskola helyzetét, ismerteti, hogy a pedagógusok és az iskolatitkár átkerül
szervezetileg az államhoz, a fizikai alkalmazottak pedig az önkormányzathoz. Hangsúlyozza,
hogy 2013.01.01. napjától az iskolát az önkormányzat fogja működtetni. Tájékoztatást ad
arról, hogy az iskola sportcsarnokában elromlott a kazán, melynek javítása, cseréje az
önkormányzat feladata. A könyvtár vonatkozásában elmondja, hogy a sorsa még nem
rendeződött. Ismerteti, hogy az iskola átalakulásával a könyvtár helyzete is megváltozik,
ennek megoldása január hónapban várható.
Tájékoztatást ad arról, hogy a nyelvoktatás változásai a helyi nemzetiségi iskolát nem érinti,
itt 1-8. osztályig lesz a jövőben is a nyelvoktatás.
Ismerteti, hogy megtörtént a járások kialakítása, a feladatok kialakítása most van
folyamatban. Tájékoztatást ad arról, hogy a Kiskőrösi Járási Hivatal székhelye a Kiskőrösi
Polgármesteri Hivatal épületében kerül kialakításra, a feladat és a struktúra kialakítása
folyamatban van. Ismerteti, hogy elkészült a 2013. évi költségvetés előkalkulációja. A 2012.
évi feladatok nem igazán csökkennek, az önként vállalt feladatokat az önkormányzat továbbra
is el kívánja látni a 2013-as évben is a megszokott módon és formában úgy, hogy jóval
kevesebb pénzt kap majd az önkormányzat az államtól, mint a 2012-es évben. Hangsúlyozza,
hogy adóemelés nélkül kívánja a testület az önként vállalt feladatokat biztosítani a jövőben.
Tervei között szerepel 2013-as évre a piac kialakításának megvalósítása, Zarándokút kiépítése
a pincesoron valamint a település központjában a fő út mentén, ravatalozó belső felújítása
továbbá megfelelő feltételek esetén energetikai pályázatok benyújtása. Ismerteti, hogy
adósságkonszolidáció keretében várhatóan 70,5 millió Ft adósságot átvállal majd az állam az
önkormányzattól. Elmondja, hogy ez az összeg a szennyvízberuházásra felvett hitel
összegéből valamint a kihasznált folyószámlahitelből tevődik össze. Tájékoztatást ad arról,
hogy a folyószámlahitelből került kiegyenlítésre az iskola külső szigetelése.
Felhívja a lakosság figyelmét a szennyvízcsatorna hozzájárulások befizetésére. Elmondja,
hogy ezeket a befizetéseket szigorúan megköveteli az önkormányzat, be nem fizetés esetén
végrehajtásra, behajtásra kerül sor. Kéri a lakosságot, hogy az elmaradt befizetéseket pótolják.
Utcanevek megváltoztatása vonatkozásában tájékoztatást ad arról, hogy a Lenin utca neve
módosítása szükséges, ezen felül a Terv, Zója és Úttörő utca vonatkozásában az

önkormányzat állásfoglalást kért a Magyar Tudományos Akadémiától. Ismerteti, hogy a
Lenin utca nevének módosítására már számos javaslat érkezett az utca lakóitól. Ismerteti az
utcanév módosítás alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezést, melynek értelmében 2013.
január 1. napjától közterület, intézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszer megalapozásában, fenntartásában részt vett, továbbá nem
lehet olyan kifejezés vagy elnevezés, mely ezen politikai önkényuralmi rendszerre utal, ezért
ezeket az utcaneveket meg kell változtatni. Elmondja, hogy a testület utcanév változtatásra
vonatkozó döntését követően a lakcímkártyát az illetékes járási hivatal díjmentesen hivatalból
állítja ki valamennyi érintettnek. Ismerteti, hogy a gépjárművek forgalmi engedélye
ingyenesen kerül módosításra, de ezt személyesen kell az érintett lakosoknak intézni. A
vállalkozások a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek igazolást az utca nevének módosítására,
mely igazolás alapján tudják majd átvezettetni a változást. A közüzemi szolgáltatók felé a
közterület nevének megváltoztatását a Polgármesteri Hivatal jelenti be. Egyéb szerződések
(bank, nyugdíjpénztár, munkahely stb.) felé az adatváltozás bejelentése a lakosság feladata.
Tájékoztatást ad arról, hogy 2012-ben a közmeghallgatás időpontjáig aktív korúak ellátásában
részesült 56 fő mintegy 6.527 ezer Ft-ban, és ebből 1.222 ezer Ft az önkormányzati
hozzájárulás mértéke. Gyermekétkeztetésre 2012-ben 10.440 ezer Ft-ot költött az
önkormányzat, melyből a saját rész mértéke 4.796 ezer Ft volt. Felhívja a figyelmet, hogy a
gyermekétkeztetés nem ingyenes, még az ingyenes étkezőknek sem, mert azt az
önkormányzatnak ki kell fizetnie. Ismerteti, hogy 2012-ben ápolási díj kifizetés 3.577 ezer Ft
összegben történt, melyből az önkormányzat saját része 894 ezer Ft. 2012-ben újszülöttek
támogatás kifizetésére 10 esetben került sor 500 ezer Ft összegben, házasságkötés két ízben
történt, melynek támogatási összege 40 ezer Ft volt. Összegezve elmondja, hogy az
önkormányzat támogatásra a 2012-es évben 25.883,- Ft-ot fizetett ki, mely támogatásból az
önkormányzat saját része 8.744,- Ft volt. Kéri a lakosságot az előírt fizetési kötelezettségük
betartására.
II.
Lakossági hozzászólások, észrevételek
Előadó: Frick József polgármester
Hozzászólás, észrevétel nem volt.
Frick József polgármester hozzászólás, észrevétel híján az ülés napirendjeit 16,30 órakor
lezárta.

k.m.f.

Frick József
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

