Ügyiratszám: 30-10/2015.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült :

Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. június 17-én 15,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh
József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán
(5)
Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető, Petz Erzsébet CSNNÖ elnök
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Tájékoztatja a testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívását a Császártöltési
Napköziotthonos Óvoda megszüntető okiratának elfogadása indokolta, mely nélkülözhetetlen
a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda törzskönyvi bejegyzéséhez. Ismerteti a meghívó
szerinti napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Császártöltési Napközotthonos Óvoda megszüntető okiratának elfogadása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
2.) Miskolczi Ferenc kérelme tárgyában született 112/2014. (XII.17.) valamint 23/2015.
(II.11.) számú Kt. határozatok visszavonása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
3.) Ámann József kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
I.
Császártöltési Napközotthonos Óvoda megszüntető okiratának elfogadása
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző
(Írásbeli előterjesztés)

Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a testület a májusi ülésén döntött arról, hogy az óvoda fenntartását átadja a
nemzetiségi önkormányzatnak. Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat az
óvodai nevelési feladatok ellátását új költségvetési szerv útján, a Császártöltési Német
Nemzetiségi Óvoda alapításával szeretné 2015. szeptember 1. napjával ellátni, mely
költségvetési szerv jogutódja a Császártöltési Napköziotthonos Óvodának. Elmondja, hogy a
Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda törzskönyvi bejegyzéséhez a Császártöltési
Napköziotthonos Óvoda megszüntető okiratát is meg kell küldeni a Magyar Államkincstár
részére. Ismerteti, hogy a Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda mihamarabbi törzskönyvi
bejegyzése a kormányhivatalnál folyamatban lévő működési engedélyezési eljáráshoz
feltétlenül szükséges.
A Képviselő-testület - 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
48/2015. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozat
A Császártöltési Napköziotthonos Óvoda megszüntető okirata
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési
Napköziotthonos Óvoda (6239 Császártöltés, Kossuth Lajos utca 1.; OM azonosító:
202058) elnevezésű köznevelési intézményt 2015. augusztus 31. napi hatállyal
megszünteti.
2.) A Képviselő-testület a Császártöltési Napköziotthonos Óvoda megszüntető okiratát 2015.
augusztus 31. napi hatállyal jelen határozat mellékletét képező tartalommal és formában
jóváhagyja.
3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási
Irodája felé a szükséges bejelentéseket megtegye.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

II.
Miskolczi Ferenc kérelme tárgyában született 112/2014. (XII.17.) valamint
23/2015. (II.11.) számú Kt. határozatok visszavonása
Előadó: Takácsné Stalter Judit
(Szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy utólagosan megállapítást nyert, hogy az érintett terület az egyetlen olyan út
művelési ágú ingatlan a településen, amely nem az önkormányzat, hanem az állam tulajdonát
képezi. Az elmondottak alapján javasolja a megjelölt ingatlan tárgyában született 112/2014.
(XII.17.) valamint a 23/2015. (II.11.) számú Kt. határozatok visszavonását.
Elmondja, hogy nagy káosz van a nyilvántartásokban, melyeket helyre kell állítani, rendbe
kell tenni.
A Képviselő-testület - 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:

49/2015. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozat
Miskolczi Ferenc kérelme tárgyában született határozatok visszavonása
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Miskolczi Ferenc 6239
Császártöltés, Petőfi S. u. 58. szám alatti lakos kérelme tárgyában hozott 112/2014.
(XII.17.) valamint 23/2015. (II.11.) számú Kt. határozatokat – tekintve, hogy az
érintett ingatlan nem az önkormányzat tulajdonát képezi – visszavonja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
III.
Ámann József kérelme
Előadó: Takácsné Stalter Judit
(Szóbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy Ámann József május 15-én levelet intézett jegyző asszonyhoz, melyben
segítséget kér az Önkormányzattól, mert a május 6-án tomboló vihar ledöntötte a tűzfalát,
valamint a kéményét.
Oláh József:
Elmondja, hogy a tűzoltók segítettek a tűzfal lebontásánál.
Takácsné Stalter Judit:
Ismerteti, hogy anyagi segítséget nem tud adni az Önkormányzat, csak a törmelék
elszállításában tudnak segíteni neki. Elmondja, hogy jelezni fogja Ámann Józsefnek, hogy
konkrétan írja le, hogy milyen segítséget kér, mert anyagi segítséget nem tud az
önkormányzat jelen esetben ilyen célra nyújtani. Álláspontja szerint konkretizálni kell a
kérését.
Hábermayer Viktória:
Javasolja, hogy polgármester asszonyt hatalmazzák meg a kérelmezővel történő
kapcsolatfelvételre és szükséges egyeztetések lefolytatására.
A Képviselő-testület - 5 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
50/2015. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozat
Ámann József kérelme
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ámann József 6500
Baja IV. körzet 76. szám alatti lakos kérelme teljesítésétől – melyben a Császártöltés,
Keceli u. 28. szám alatti ingatlan tűzfalának helyreállításához kéri az önkormányzat
segítségét – nem zárkózik el.
2.) A Képviselő-testületnek a jelen határozat 1) pontjában meghatározott helyreállítási
munkálatokhoz anyagi támogatást nem áll módjában biztosítani.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyéb támogatási lehetőségek
egyeztetése érdekében kérelmezővel történő tárgyalások lefolytatására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Oláh József:
Észrevételezi, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténerek mellett nagyon sok a szemét,
megkérdezi, hogy milyen megoldás van erre.
Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy jövő héten hétfőn fogják valószínűleg üríteni a szelektív konténereket, de
elmondása szerint jelezni fogja a problémát a szolgáltató felé.
Takácsné Stalter Judit:
Javasolja, hogy szólni kellene az illetékeseknek, mert ha nem teszik szóvá, akkor nem fognak
intézkedni.
Takácsné Stalter Judit polgármester egyéb hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést 15.25
órakor lezárja.

K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző

