
1 
 

 
 
 
Ügyiratszám: 30-8/2017. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 26-án  
              16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó  
             termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh  
                        József, Stadlerné Csányi Éva,  Andocsné Lei Mónika, Dr. Rígler Kálmán    
                        Hegyi Zoltán képviselők                        
   (7) 

 
 

Külön meghívott: Gatter István Gazdasági  Irodavezető 
         Rácz Hajnalka Mária Császártöltési Települési Értéktár Bizottság elnöke 
                              Csizovszki László r.alezr. kapitányságvezető 
                              Hangya Ákos r.szds. őrsparancsnok 
                              Vancsik Nándor c. r.ftörm. körzeti megbízott 
                              Ruzsinkó Zsolt c.r.ftzls. 
                    
Hábermayer Viktória jegyző 
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt, a megjelenteket, a Kábeltelevízión keresztül a falu lakóit. Megállapítja, 
hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Külön köszönti Csizovszki László 
rendőrkapitányt,  Hangya Ákost a  Keceli Rendőrörs Parancsnokát, Ruzsinkó Zsolt volt és 
Vancsik Nándor helyettes körzeti megbízottat, Petz Erzsébetet a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, valamint  Rácz Hajnalkát a Települési Értéktár Bizottság 
elnökét.   Ismerteti a meghívó szerinti napirendet és javasolja a napirendi pontok sorrendjének 
módosítását, a „Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről” című napirendi pont 
„Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” szóló napirendi pont utáni 
tárgyalását. 
 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendet egyhangúan elfogadja. 
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N a p i r e n d: 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
2.) Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről 

Előadó: Csizovszki László rendőrkapitány 
3.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. 

(VII.30.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. 
(VII.30.) önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

5.) Tájékoztató a Császártöltési Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi  
 tevékenységéről 
 Előadó: Rácz Hajnalka Mária bizottsági elnök 

6.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2016. évi működéséről 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

7.)  Egyebek: 
- Császártöltés Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

időarányos megvalósulásának áttekintése 
- Támogatási igény benyújtása a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához 
- „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 

benyújtott TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00009 azonosítószámú támogatási 
kérelem („Orvosi rendelő felújítása” című projekt) támogatási 
szerződésének aláírására történő felhatalmazás 

-  „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott 
TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00010 azonosítószámú támogatási kérelem 
(„Kerékpárforgalmi fejlesztések Császártöltésen a lakosság védelmében” 
című projekt) támogatási szerződésének aláírására történő felhatalmazás 

- Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés módosítása 

- Hajós-Császártöltési Református Missziói Társegyházközség Lelkészi 
Hivatalának kérelme 

- Lakáscélú támogatás iránti kérelem (Kovács Noémi) 
 
 

 
Napirenden kívüli hozzászólások, észrevételek 

 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester  
(szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Elmondja, hogy utoljára áprilisban volt nyilvános testületi ülés, azóta sok esemény történt, 
melyre érdemes visszaemlékezni. Példaként említi a június 11-én megrendezésre kerülő 
Pedagógusnapot, melynek keretében a nyugdíjas és aktív pedagógusok köszöntését 
összekapcsolták az önkormányzati kitüntetések átadásával.  
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Tájékoztatást ad arról, hogy e rendezvényen Bolvári Csaba „Császártöltés Község 
Közéletéért”, Kőmíves Péter Attila és Kőmíves Péter Attiláné házaspár „Császártöltés Község 
Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért, míg a Császártöltési Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület (felnőtt tánccsoport) „Császártöltés Község Kultúrájáért” önkormányzati szakmai 
kitüntető díjat vehetett át. Ismerteti, hogy június közepén 70 fős delegáció utazott 
Deggenhausertalba a 25 éves partnerkapcsolat megerősítése céljából, ahol jómaga és több 
képviselő is részt vett. Véleménye szerint az új polgármester nyitott az együttműködésre. 
Szándéka szerint jövőre Császártöltés település fogja a testvértelepülés delegációját vendégül 
látni. Elmondja, hogy június 30-án az aktív és nyugdíjas köztisztviselők köszöntésére került 
sor,  hiszen öröm a régiekkel találkozni és a  tapasztalatcsere miatt is fontosnak tartja ezt a 
találkozást.   
Tájékoztatást ad arról, hogy június 28-29-én lakossági fórumokat, utcafórumokat tartott,  
melyek minden évben 2-3 helyszínen kerülnek megrendezésre. Elmondja, hogy ilyenkor 
találkozik az adott utcák lakosaival egy előre meghirdetett közös találkozási ponton, ahol a 
falu dolgairól, az utca problémáiról beszélgetnek. Hangsúlyozza, hogy személy szerint 
nagyon szereti ezeket a fórumokat, mert nagyon személyes. Ismerteti, hogy ezekre a 
fórumokra 20-25 ember jött el, az idei évben a Vali boltnál és a Rózsa ligetnél volt a 
találkozás. Ismertetése szerint ezeket az embereket a TOP pályázatok, fejlesztések érdekelték 
legjobban, továbbá apróbb problémákat vetettek fel, ahol azokat meg is vitatták, hogy ne 
legyen félreértés. Elmondja, hogy nagy esemény volt július 17-én Kiscsalán, ahol játszótér 
átadására került sor a kiscsalai gyerekeknek. Megjegyzi, hogy elhanyagolt és balesetveszélyes 
volt az előző játszótér. Köszönetét fejezi ki a tulajdonosnak, aki felajánlotta a területét, 
Dobosi Lászlónak, aki a földmunkát térítésmentesen elvégezte, illetve a Császártöltés 
Fejlődéséért Közalapítványnak, akik a hiányzó eszközöket meg fogják vásárolni. Ismerteti 
továbbá, hogy a tavalyi költségvetésbe be lett tervezve a körzeti megbízotti iroda felújítása, 
mely elmondása szerint most megtörtént, laminált lapok lettek letéve, kulturált, igényes lett az 
ide érkezőnek,  az itt tartózkodó körzeti megbízottnak.   
 

 
I. 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a beszámoló írásban kiosztásra került az ülést megelőzően 
az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület a legutóbbi rendes ülését 2017. április 26. napján tartotta, valamint kettő  
rendkívüli ülés megtartására is sor került, 2017. május 22. napján és 2017. június 14. napján.   
 
A Képviselő-testület a 2017. április 26-ai nyilvános Képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

- a 24/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármester szóbeli beszámolóját elfogadta, 

- a 25/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Kiskőrösi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatóját fogadta el, 
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- a 26/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Társult 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
fogadta el, 

-  a 27/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület elfogadta a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának értékelését,  

- a 28/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a 
Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2016. évi felhasználásáról határozott, 

- a 29/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Kiskőrösi 
Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű beszerzéséről tárgyalt, 165.357 Ft összeg 
hozzájárulásáról döntött, melyet a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításánál kell figyelembe venni. A megállapított hozzájárulás összege időközben 
átutalásra került. 

- a 30/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Településképi 
Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet előkészítésével 
Szilbernhorn Erzsébet okleveles építészmérnök megbízásáról döntött, a megbízási 
szerződés időközben megkötésre került, 

- a 31/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltés 
külterület 250/15 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról határozott, a szerződés megkötése 
megtörtént, a vételár kifizetésre került, 

- a 32/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Császártöltés, 
Kossuth L. u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlásáról döntött, a szerződés megkötése 
megtörtént, a vételár kifizetésre került, 

- a 33/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület piac 
megvalósítása céljából a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat nyújtásáról 
határozott, a pályázat benyújtása megtörtént,  

- a 34/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Római Katolikus 
Plébánia 300.000 Ft összegű támogatását állapította meg, a támogatási szerződés 
megkötése megtörtént, a támogatási összeg kifizetése folyamatban van, 

- a 35/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a Német 
Nemzetiségi Kulturális Egyesület 150.000 Ft összegű támogatásáról határozott, a 
támogatási szerződés aláírásra került, a támogatási összeg kifizetése folyamatban van, 

- a 36/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület az iskola 
infrastrukturális fejlesztéséhez történő hozzájárulásáról határozott, mint 
ingatlantulajdonos. 

 
 
A Képviselő-testület a 2017. az április 26-ai zárt Képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatokat hozta: 

 
- a 36-1//2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület 

Bolvári Csaba Császártöltés, József A. u. 14. szám alatti lakos részére „Császártöltés 
Község Közéletéért” önkormányzati kitüntető díj adományozásáról határozott, a díj 
június 11-én ünnepélyes keretek között kitüntetett részére átadásra került, 

- a 37/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a 
Császártöltési Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület részére „Császártöltés Község 
Kultúrájáért önkormányzati szakmai kitüntető díj adományozásáról döntött, a díj 
átadása június 11-én ünnepélyes keretek közötti megtörtént, 

- a 38/2017. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület 
Kőmíves Péter Attila és Kőmíves Péter Attiláné Császártöltés, Tavasz u. 7. szám alatti 
lakosok részére „Császártöltés Község Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért” 
önkormányzati kitüntető díj adományozásáról határozott, a díjak június 11-én 
ünnepélyes keretek között kitüntetett házaspár részére átadásra kerültek. 
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A Képviselő-testület a 2017. május 22-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
- a 39/2017. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a 2016. évi 

összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról döntött, 
- a 40/2017. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozatban a testülete a TOP.5.1.2-16 

kódszámú, a  „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívásra benyújtandó 
támogatásban való részvételi szándékról döntött, a részvételi szándékkal kapcsolatos 
nyilatkozat aláírása megtörtént, 

- a 41/2017. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a 
Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című felhívásra benyújtott TOP-
2.1.3-15-BK1-2016-00032 azonosítószámú támogatási kérelem támogatási szerződésének 
aláírására hatalmazta fel Takácsné Stalter Judit polgármestert, a támogatási szerződés 
aláírása megtörtént,  

- a 42/2017. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a Bácska-
Med Gyógyító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Dávod, Petőfi S. u. 31.) támogatásáról 
határozott, mely döntés alapján a Képviselő-testület visszamenőleg, 2017. január 1. 
napjától a lakosságszám arányában 370 Ft/év/fő Ft hozzájárulás megfizetését vállalja a 
mindenkori költségvetés terhére. Szerződéskötésre ez idáig nem került sor, a szerződés-
tervezet kidolgozása folyamatban van. 

- a 43/2017. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület Tusori 
Henrietta és Tóth Árpád Császártöltés, Gábor Áron u. 17. szám alatti lakosok kérelmére 
az önkormányzati tulajdont képező császártöltési 1495/1 hrsz-ú, 1223 m2 nagyságú 
ingatlan értékesítését határozta el, a kérelmezők értesítése megtörtént, visszajelzés 
kérelmezők részéről ez idáig nem történt. 
 

A Képviselő-testület a 2017. június 14-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen az alábbi 
határozatot hozta: 
 
-  a 44/2017. (VI.14.) számú Képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület a 

közművelődési feladatellátásában közreműködő közösségi színtere, a Közösségek Háza 
(Császártöltés, Kossuth L. u. 168.) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása céljából közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról határozott, a pályázat 
benyújtása megtörtént.  

 
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan – 7 igen szavazattal - elfogadja. 
 
 
45/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
1.) A Képviselő-testület a polgármester szóbeli tájékoztatóját tudomásul veszi, azt elfogadja. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
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II. 
 

Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről 
 
 
Előadó: Csivozszki László rendőrkapitány 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Csivoszki László: 
Ismerteti, hogy az írásbeli beszámolót korábban írásban megküldték az önkormányzat részére, 
melyet áttanulmányozhattak. Az írásbeli beszámolójához elmondása szerint szóbeli 
kiegészítést szeretne tenni a 2016. év közrendjével kapcsolatosan. Megemlíti, hogy a 
szervezeti felépítésben annyi változás történt, hogy a KMB alosztályvezető Galambos Gyula 
helyett Dóka Márton szabadszállási rendőr látja el ezen feladatokat.  Ismerteti továbbá, hogy 
változás történt még a körzeti megbízott tekintetében is, tekintve, hogy az egyik kolléga 
betegállományba került, helyét Ruzsinkó Zsolt körzeti megbízott vette át, ezért helyette 
Vancsik Nándor lett megbízva Császártöltésen a körzeti megbízotti feladatok ellátásával, de 
megjegyzi, hogy e változás 2017-ben következett be. Bemutatta az  illetékességi területüket, 
melyben nem történt változás,  ismertetése szerint 15 település tartozik hozzájuk. A 2016. évi 
célkitűzések felsorolása után kiemelte az ismertté vált bűncselekmények számát és a 
nyomozás eredményességét kapitányságonként.  Az ismertté vált bűncselekmények számának 
ismertetésénél kiemelte, hogy Császártöltésen 2016-ban 33 bűncselekmény történt. Elmondja, 
hogy a rendőri eljárás során regisztrált bűncselekmények száma jelentős mértékben csökkent, 
a közterületen elkövetett bűncselekmények elkövetése elleni fellépés jelentősen javult, joggal 
várják el az állampolgárok, hogy a rendőrök mindent megtesznek az elkövetők kilétének 
felderítésére, illetve a bűncselekmények megakadályozására. Ismertetése szerint garázdaság 
vétsége bűncselekmény vonatkozásában a befejezett eljárások száma Császártöltés 
illetékességi területén 2016. évben 2 volt. Ismerteti, hogy lopás bűncselekmény miatt 
befejezett eljárások száma 2016-ban a kiskőrösi illetékességi területen 364 volt, ebből 
Császártöltésen 6.  Rablás bűncselekmény miatt befejezett eljárások száma alakulásánál 
megemlíti, hogy Császártöltésen 2016-ban nem volt rablás, viszont 2016-ban az illetékességi 
területen 9 ügy keletkezett,  ezek közül mindet sikeresen le is zártak, az elkövetőt elfogták. 
Ezután a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozás eredményességének ismertetésére 
került sor kapitányságonként, melyben Kiskőrös a tájékoztatás szerint 52,8 %-ot ért el.  A 
közigazgatási jogkörben végzett munka adatainak ismertetésénél kiemeli a halálesetek 
számát, mely 47 volt az illetékességi területükön. Elmondása alapján 38 esetben történt 
rendőri intézkedés eltűnések miatt, elfogató parancs alapján 32 személy elfogása történt meg. 
Hangsúlyozza, hogy ez a munka nem háttér munka, nagyon fontos a bűnügyi munka végzése 
mellett.  Elmeséli, hogy többször tapasztalták, hogy sok idős személy eltűnt. Példaként említi, 
hogy egy soltszentimrei idős hölgy elment mezőgazdasági munkát végezni és nem ment haza,  
3 nap 2 éjszaka keresték, de sikerült egy erdőben megtalálni, étlen-szomjan volt. 
Hangsúlyozza, hogy nagyon súlyos következménye lett volna, ha nem találják meg. 
Elmondja, hogy fontos a bűnmegelőzés, kollégáinak kiemelkedően jó kapcsolata van az 
iskolákkal, ahol a kábítószer káros hatásairól előadásokat tartanak, emellett az internet káros 
hatásairól és nem rendeltetésszerű használatáról is.  Elmondja, hogy a gyerekek egyre 
agresszívebbek, sokszor másik gyerek sérelmére követnek el bűncselekményt (lopás-
bántalmazás), úgy gondolják, hogy ez nem bűncselekmény, hanem gyerekcsíny, ezért jó ha a 
szülő is tud róla, a figyelemfelhívás is fontos. Kiemeli, hogy a bűnmegelőzés mellett fontos a 
baleset megelőzés. Tanévkezdésnél biztosították a gyermekek részére a 
gyalogátkelőhelyeknél az áthaladást a tanórák előtt. Fontosnak tartja az áldozattá válás az 
időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozását, ezért fontos az 
előadások tartása, melyet itt Császártöltésen is megtettek.  
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Ismerteti, hogyan dolgoznak együtt a pedagógusok, a civilek és rendőrök.  Statisztikai adatok 
megemlítése után bemutatja, hogy hogyan kerülnek közel az állampolgárokhoz a rendőrök,  
hiszen ott vannak a tereken, utcákon látják a rendőröket a lakosok, sok pozitív visszajelzés 
érkezik és ahol lehetséges ezt a szolgálati formát valósítják meg. A rendezvények biztosítása 
és a turisztikai idény bemutatásánál elmondja, hogy minimális a bűncselekmény a 
rendezvényeken, hiszen elemző-értékelő munka alapján kidolgozzák a biztosítási tervet, és 
sok segítséget kapnak a polgárőröktől és a Polgármesteri Hivataloktól. Tájékoztatása szerint 
az a cél, hogy akik megjelennek ezeken a rendezvényeken, azok tudják élvezni, élménnyel 
távozzanak és mások ne keserítsék meg a szórakozásukat.  Elmondja, hogy a rendőri 
erőrendelkezésre áll és állni is fog, ott járőröznek, ahol a külföldi-belföldi turisták 
megjelenése várható.  Együttműködés tekintetében az önkéntesek és a polgárőrök stratégiai 
partnerek. Kiemeli, hogy az anyagi-erkölcsi elismerés nagyon sokat számít, megköszöni a 
körzeti megbízotti iroda felújítását. Véleménye szerint a legfontosabb a térfigyelő 
kamerarendszerek telepítése mely a bűnmegelőzés, bekövetkezett események rekonstruálása 
miatt nagyon fontos. 
Kiemeli a polgárőrök szerepét, hiszen nagyon fontos a közrend védelmében, örömét fejezi ki, 
hogy Császártöltésen is megalakult a polgárőr szervezet, melyet zömében helyi lakosok 
alkotnak, hely és személyismerettel rendelkeznek, járőröznek, külterületen élő emberekkel 
tartják a kapcsolatot, illetve a rendezvények biztosításánál is részt vesznek. Kiemeli még a 
halőrök, mezőőrök, vadászok, vadőrök segítségét. A migrációs helyzet bemutatásánál 
elmondja, hogy 2016. év első időszakában bevetési csoportokba osztották be a kollégákat, a 
rendőri szervek által elfogott migránsok őrzése volt a feladat, akik a második félévben a 
magyar-szerb határon szolgáltak, illetve mélységi portyákat hajtottak végre. Elmondja, hogy 
ők  hiányoztak az illetékességi területükről ezen szolgálatok miatt, de volt pénzügyi keret a 
maradó állomány túlóráinak kifizetésére. Ismerteti, hogy ebben az évben is végigjárta a 
polgármestereket, hogy milyen gond merült fel a rendőri munkával kapcsolatban és örömmel 
nyugtázta, hogy nem is érzékelték, hogy kevesebb lett volna a rendőr, hiszen a fizetett 
szolgálattal voltak itt és nem volt közbiztonsági deficit. Június 30-án kivonásra kerültek a 
határszolgálatból. Ezek után ismerteti a közlekedésrendészeti tevékenységet, a szabálysértési 
feljelentések számának alakulását. Elmondja, hogy a sérüléses balesetek száma 2015-ben 98 
volt, elmúlt évben 92 volt a kapitányság illetékességi területén, Császártöltésen 9 anyagi 
káros, és 5 súlyos baleset történt. Ismerteti, hogy 5 halálos balest volt az elmúlt évben az 
illetékességi területen. Hangsúlyozza, hogy mindent meg kell tenni, hogy alacsonyabb szintre 
hozzák ezt az adatot.  
Baleseti okoknál kiemeli a gyorshajtást, mely ismertetése szerint kicsit csökkent az előző 
évhez képest. Tájékoztatást ad arról, hogy a sebességmérők nyíltan az út mellett tartózkodnak, 
a cél a balesetek megelőzése. A passzív biztonsági eszközök jelentős alkalmazását is 
fontosnak tartja (biztonsági öv). 
Tájékoztatást ad arról, hogy az ittasan elkövetett balesetek száma 2015-ben 24, 2016-ban 17 
volt az illetékességi területen, Császártöltésen 2016-ban 6 ittas járművezetés volt. Örömmel 
látja, hogy a szórakozó személyek taxival mennek, vagy azok vezetik a gépjárművet, akik 
nem ittak. Véleménye szerint még van mit tenni ezen a területen, próbálják az összes 
lehetőséget kihasználni ennek megelőzésére. 2017. évi célkitűzések felsorolásánál kiemeli a 
közterületen lévő rendőrök számának növelését, továbbá a vezetői követelménytámasztást, 
példamutatást és ellenőrzést is fontosnak tartja. Végezetül elmondja, hogy a bűnügyi mutatók, 
a közrendvédelmi helyzet, a közlekedésrendészeti adatok, valamint az együttműködés 
értékelése kapcsán megállapítható: a kitűzött feladatok 2016. évben végrehajtásra kerültek, 
Császártöltés község területén a közbiztonsági helyzet jónak ítélhető. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megköszöni a tájékoztatás, valamint az ismertetett sok fontos információt. 
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Dr. Rígler Kálmán:  
Elmondja, hogy a gépjárművezetők jeleznek egymásnak, hogy traffipaxot látnak, és arra 
vonatkozóan tudomása szerint egy országgyűlési képviselő javasolta, hogy ezt büntessék. 
Véleménye szerint csak a pénzről van szó és nem a sebességkorlátozásról. Reméli, hogy e 
javaslat elfogadására nem kerül sor.  
 
Ruzsinkó Zsolt: 
Véleménye szerint,  ha nem büntetik a jelzőket, akkor akik bűncselekményt akarnak elkövetni 
– pld. rablás, lopás, körözött – annak van sansza, hogy elbújjon, hiszen észleli ő is a rendőri 
jelenlétet. Az elmondottak alapján támogatja az országgyűlési javaslat elfogadását. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megköszöni Ruzsinkó Zsoltnak az eddigi munkáját. Vancsik Nándor jelenlegi körzeti 
megbízottól kéri, hogy minél többet legyen jelen Császártöltésen, hiszen kiemelt cél a 
közterületi jelenlét, a közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában fontos a 
körzeti megbízott jelenléte.  Elmondja, hogy az elmúlt évben Kuti Erika bűnmegelőzési 
előadó tartott előadást az időseknek és már jóval többen jöttek el, mint a korábbiakban. 
Meglátása szerint ezek az előadások érdeklik az idős embereket, kéri, hogy téli hónapban 
ismét kerüljenek ezek megtartásra.   
 
Csizovszki László:  
Ismerteti, hogy a fizetett túlszolgálat a rendelkezésre áll, a bűnmegelőzési előadás kapcsán 
pedig Viszmeg Judit az új kolleganő, aki empatikus és jó előadást tart. 
 
Hegyi Zoltán: 
Észrevételt tesz arra vonatkozóan, hogy közlekedési problémát okoznak a kamionok, nagy 
sebességgel jönnek a főúton, rátapadnak az előttük haladó gépjárműre, ezért a fűútról való 
lekanyarodás veszélyessé válik. Megkérdezi, hogy a traffipaxot nem lehet-e megfordítani, 
hogy a bejövő forgalmat is mérje, illetve nem lehetne sűrűbben jelen a településen? 
  
Csizovszki László: 
Elmondja, hogy továbbítja a kérést a közrendvédelmi osztályvezetőnek. Ismerteti, hogy a 
traffipaxok terv alapján kerülnek végrehajtásra, a balesetek száma, aránya alapján helyezik ki 
ezeket. Próbálja a jogos igényeket kielégíteni.  
 
Hangya Ákos:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a traffipax mindkét oldalt nézi, így a kimenő és a bejövő 
forgalmat is tudja mérni.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót - egyhangúan – 7 igen szavazattal - elfogadja. 
 
46/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Csizovszki László r. 

alezredesnek, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a község 
közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Takácsné Stalter Judit polgármester 16.57 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 
17.07 órakor folytatta munkáját. 
 
 
 

III. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Gatter Istvánnak a Gazdasági Iroda vezetőjének. 
 
Gatter István: 
Ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 
most előterjesztett rendeletmódosítással a költségvetés fő összege 331.366 ezer Ft-ról 549.536 
ezer Ft-ra növekedik. Elmondása alapján az előirányzat növekedés 218.170 ezer forint, mely 
+ 65,8%. A költségvetés módosításáról az előterjesztésben foglaltak alapján részletes 
tájékoztatást nyújt. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a 2017. évi 
költségvetés módosítását, a jelentős változást örömtelinek tartják, hiszen a pályázati összegek 
beépültek. 
 
Hegyi Zoltán: 
Észrevételezi, hogy a közbiztonság érdekében célszerű lenne ősszel az iskola-óvoda közé 
zebra felfestés, hiszen így biztonságosabb lenne. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Elmondja, hogy korábban is felmerült már ez a kérés, de a KPM-től nem kaptak erre 
engedélyt, hiszen a közelben már van egy gyalogátkelőhely, így nem lehet. 
 
Lovasi Gábor: 
Elmondja, hogy a másik útvonalon van a zebra,  nem érti, hogy miért nem engedik ennek 
megvalósítását. 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Megígéri, hogy megkérdezik újra. 
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A Képviselő-testület – az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe 
véve – egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2017. (VII.30.)   ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
 

IV. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek. 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy Császártöltés Község Településképi Arculati Kézikönyve és településképi 
rendelete képviselő-testületi jóváhagyásra alkalmas munkarészeinek főépítészeti megbízás 
keretében való elvégzése tárgyában Szilbernhorn Erzsébet okleveles építészmérnökkel 
megbízási szerződést kötött Császártöltés Község Önkormányzata. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben foglalt szabályozás szerint a 
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési 
eszközök elfogadása előtt egyeztetésük szükséges a teljes körű nyilvánosság biztosításával. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a hivatkozott rendelet szerint a partnerségi egyeztetés 
szabályairól a települési önkormányzat dönt. Ismerteti, hogy a Településképi Arculati 
Kézikönyv és Településképi Rendelet véleményezési eljárása vonatkozásában is szükséges a 
partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása, ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület 
alkossa meg a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletét a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 3. §. (6) bekezdésében foglalt „Az el nem fogadott 
partnerségi javaslatot önkormányzati döntéssel kell támasztani” szövegrész helyett „A 
partnerségi javaslat el nem fogadását önkormányzati döntéssel kell alátámasztani”szövegrész 
kerüljön beépítésre. 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság ezzel a szövegmódosítással 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
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A Képviselő-testület – az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve – egyhangúan, 7 
igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2017. (VII.30.)   ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 

SZABÁLYAIRÓL 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

V. 
 

Tájékoztató a Császártöltési Települési Értéktár Bizottság  
2017. I. félévi tevékenységéről 

 
 
Előadó: Rácz Hajnalka Mária a Császártöltési Települési Értéktár Bizottság elnöke 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Felkéri Rácz Hajnalka Mária bizottsági elnököt a napirend ismertetésére. 
 
Rácz Hajnalka Mária: 
Örömmel számol be arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság megyei értékké 
nyilvánította és felvette a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba a „Császártöltési Pincesorok” 
megnevezésű nemzeti értéket. Tájékoztatást nyújt a testületnek arról, hogy az elmúlt 
időszakban elkészült egy lista, amelyen felsorolásra kerültek az eddig kapott javaslatok 
alapján a település értékei (öregtemető, Vörös-mocsár, halastavak, iskola-óvoda, népviselet, 
hájas kalács, Liget, Ősi ösvény, zarándokút, fa a hivatallal szemben, stb.).  Ismerteti, hogy 
ezen javaslatok felvételre várnak, de ahhoz, hogy fel tudják venni a Teleülési  Értéktárba, 
nagyon sok előkészítő munkára van még szükség, a Megyei Értéktárba való felvételhez több 
oldalas összefoglaló elkészítése szükséges a bekerüléshez. 
Elmondja, hogy a település honlapjára felkerültek az elbírálásra váró értékek. Ismerteti, hogy 
sokan felkeresték és tettek javaslatot a helyi értékekkel kapcsolatosan. Véleménye szerint, 
továbbra is fontos, hogy kövessék az előzőekben meghatározott irányvonalat az értékek 
felkutatása érdekében.   
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót, egyhangúan - 7 igen szavazattal - az alábbi határozatot 
hozza: 
 
47/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló a Császártöltési Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységéről 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz Hajnalka Mária 

Császártöltési Települési Értéktár Bizottság elnökének a Császártöltési Települési 
Értéktár Bizottság 2017. évi I. félévi tevékenységéről szóló jelen határozat mellékletét 
képező beszámolóját elfogadja. 
 

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

VI. 
 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
2016. évi működéséről 

 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy 2008-as évre nyúlik vissza a társulás létrehozása, 2011. évben aláírásra került 
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása. Elmondja, hogy a társulás törzskönyvi bejegyzése 2011. szeptember 27. 
napján megtörtént. Tájékoztatást ad arról, hogy a társulás 2011-ben pályázatot nyújtott be 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére, melyet a támogató 2012. január 5-én 
kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.  A beszámolóban foglaltak szerint 
ismerteti, hogy a Társulási Tanács 2016. évben az éves munkatervét, költségvetését a 
tervezettnek megfelelően teljesítette. Kiemeli, hogy a társulás a következő feladatok 
teljesítését határozta el: a települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizációval 
történő előkezelésének megvalósítása, mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítmények 
telepítésével a felgyői, a kiskunhalasi, a vaskúti regionális létesítményekben, a zöld hulladék 
házi komposztálásának elősegítése a háztartásokban ház komposztáló edények kihelyezésével, 
újrahasznosítási központok kialakítása a hulladékudvarokon: Baja, Kalocsa, Csongrád, 
Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, házhoz menő szelektív gyűjtés szerves frakcióra (zöld 
hulladék), házhoz menő szelektív gyűjtés csomagolási hasznosítható hulladékokra. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a projekt zárásával kapcsolatban záró helyszíni ellenőrzés 
történt 2015.11.26-án, mely ellenőrzés során hiányosságot nem találtak, csak a projekt 
zárásához szükséges észrevételeket tettek,  az ellenőrzés sikeresen lezárult. Elmondja, hogy a 
hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban 2016. december  5-i Magyar 
Közlöny Alapján a Kormány határozata szerint a pályázat vonatkozásában 
kedvezményezettként nevesítésre került a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás. Ismerteti, hogy a Társulási Tanács 2016. december 6-án döntést hozott a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és 
az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című 
pályázati projektben való részvételről. Elmondja, hogy a pályázati felhívás keretében 
megvalósítani tervezett projekt megnevezése és egyéb fő adatai: „Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”. Az előterjesztésben foglaltak szerint 
ismerteti, hogy Társulási Tanács által elfogadott munkatervnek megfelelően a Társulás 2016. 
évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót 2017. május 22-én tárgyalta, és fogadta el a 
Tanács. Végezetül tájékoztatást ad arról, hogy a társulás a 2016. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót 318.724.497,- Ft bevételi főösszeggel, 283.276.414,- Ft 
kiadási főösszeggel, 5.144.140.042,- Ft eszköz-forrás főösszeggel és 35.448.083,- Ft 
maradvánnyal jóváhagyta. 
 
A Képviselő-testület - 7 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatokat hozza: 
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48/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. 
évi működéséről 
  
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló jelen 
határozat mellékletét képező beszámolóját elfogadja. 

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

VII. 
 

Egyebek 
 
 
Császártöltés Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja időarányos 
megvalósulásának áttekintése 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismereti, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 
szerint a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor 
részesülhet, ha ez törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. Tájékoztatást ad arról, hogy a törvény értelmében a települési 
önkormányzat 5 évente 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Ismerteti, 
hogy a programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
– különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, 
valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben 
meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükségek intézkedéseket. Elmondja, hogy a helyi esélyegyenlőségi program időarányos 
megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési 
tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.  
Tájékoztatást ad arról, hogy Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 58/2013. (VII.31.) számú határozatával fogadta el, első 
áttekintésére a 2015. december 16-ai ülésen került sor, mely ülésen a 107/2015. (XII.16.) 
határozattal a Képviselő-testület a HEP módosításáról határozott. Elmondja, hogy a program 
időarányos megvalósulásának áttekintése megtörtént, az intézkedési tervben lejárt határidejű 
intézkedés nem szerepel, az előírt intézkedések az önkormányzat lehetőségeihez mérten 
fokozatosan és folyamatosan valósulnak meg. Tájékoztatja a testületet, hogy 2018-ban az új 
Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozására kerül sor, ezért fentiekben ismertetettek 
alapján nem tartja szükségesnek a jelenleg hatályos HEP felülvizsgálatát és módosítását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
49/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja időarányos 
megvalósulásának áttekintése 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése 
alapján az 58/2013. (VII.31.) számú határozatával elfogadott és a 107/2015. (XII.16.) 
számú határozatával módosított és aláírt Helyi Esélyegyenlőségi Program időarányos 
megvalósulását áttekintette, a programot felülvizsgálat nélkül változatlan formában 
jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a helyi esélyegyenlőségi referens 
közreműködésével – a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Támogatási igény benyújtása a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
 
 
Előadó: Takácsné Starter Judit polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlására vonatkozó 
pályázatot augusztus 25-ig kell benyújtani. Elmondja, hogy a pályázatot a 
Belügyminisztérium hirdette meg, az  5.000 fő alatti települések nyújthatják be támogatási 
igényüket. 
Ismerteti, hogy a keménylombos tűzifa esetében legfeljebb 2 m3/ellátott mennyiséget 
igényelhet a települési önkormányzat. Tájékoztatása szerint 2016. évben az önkormányzat 
szociális tűzifa támogatásban 37 főt részesesített, ellátottanként 1 m3 tűzifa mennyiségben, ezt 
figyelembe véve 2017. évre 2 m3/ellátott tűzifával számolva összességében 74 m3 
mennyiségre javasolja a pályázat benyújtását. Ismerteti, hogy a kiszállítási költségeken felül a 
keménylombos tűzifa vásárláshoz a 74 m3 mennyiség vonatkozásában 93.980,- Ft önrész 
biztosítása szükséges. Elmondja, hogy a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása 
2018. március 31-ig történhet meg.  
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását, illetve 74 m3 
mennyiségre pályázat benyújtását, a szükséges önrész biztosítását. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát – 7 igen szavazattal, 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
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50/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
Támogatási igény benyújtása a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
                               
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter által 

meghirdetett „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatása” pályázat alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról határozott. 

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér.  

3.) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatáshoz önrészként bruttó 93.980- Ft összeget, valamint a kezelési, raktározási, 
őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeket a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja.   

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: támogatási igény benyújtására 2017. augusztus 25. 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester   
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-
4.1.1-15 BK1-2016-00009 azonosítószámú támogatási kérelem (Orvosi rendelő 
felújítása” című projekt) támogatási szerződésének aláírására történő felhatalmazás 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Elmondja, hogy a korábbi Képviselő-testületi ülésen már tájékoztatást adott arról, hogy 3 
TOP pályázat került benyújtásra az önkormányzat részéről, több mint 200 millió forint 
összértékben. Ismerteti, hogy ezeket a pályázatokat megnyerték, most kezdődik el a 
közbeszerzési eljárás, illetve a tervezés. Kiemeli, hogy az orvosi rendelő felújítására közel 40 
millió Ft értékű a támogatás, a támogatási szerződés aláírásához azonban szükséges a 
polgármester felhatalmazása. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
51/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-
15-BK1-2016-00009 azonosítószámú támogatási kérelem („Orvosi rendelő felújítása” című 
projekt) támogatási szerződésének aláírására történő felhatalmazás 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát is figyelembe véve – „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
című felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00009 azonosítószámú támogatási 
kérelem („Orvosi rendelő felújítása” című projekt) támogatási szerződésének aláírására 
felhatalmazza Takácsné Stalter Judit polgármestert. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Takácsné Stalter Judit polgármester 
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Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-15-
BK1-2016-00010 azonosítószámú támogatási kérelem („Kerékpárforgalmi fejlesztések 
Császártöltésen a lakosság védelmében” című projekt) támogatási szerződésének 
aláírására történő felhatalmazás 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy a másik elnyert területfejlesztési támogatás közel 140 millió Ft összértékű, 
mely támogatás a kerékpárút megvalósítását szolgálja. Tájékoztatást ad arról, hogy 
Császártöltés belterületén lesz kerékpárforgalmi fejlesztés,  elkezdődik az engedélyeztetés,  a 
tervek készítése. Ismertetése szerint jövő év végére tudják átadni a beruházást. Kéri a testület 
felhatalmazását a szerződés aláírása. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
52/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-15-BK1-
2016-00010 azonosítószámú támogatási kérelem („Kerékpárforgalmi fejlesztések 
Császártöltésen a lakosság védelmében” című projekt) támogatási szerződésének aláírására 
történő felhatalmazás 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság 

javaslatát is figyelembe véve – „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00010 azonosítószámú támogatási 
kérelem („Kerékpárforgalmi fejlesztések Császártöltésen a lakosság védelmében” című 
projekt) támogatási szerződésének aláírására felhatalmazza Takácsné Stalter Judit 
polgármestert. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
 
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
módosítása 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti, hogy az Önkormányzat a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel Császártöltés 
község közigazgatási területére ivóvíz-ellátás víziközmű szolgáltatási feladatok ellátására 
vonatkozóan bérleti üzemeltetési szerződést kötött 2015. május 1. napjától. Elmondja, hogy a 
szerződés értelmében az önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló víziközműveket az 
üzemeltető használatába adta. Tájékoztatást ad arról, hogy a „Kiskőrös és Térsége” 
Ivóvízminóség-javító Önkormányzati Társulás keretén belül a KEOP-7.12.0/15-2015-001 
projekt támogatásával megvalósult beruházást követően a Bács-kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki.  
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Kiemeli, hogy a beruházás megvalósításával a víziközművagyon változott, mely szükségessé 
teszi a Császártöltés Község Önkormányzata és a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
között 2015. április 30. napján megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását. 
Ismerteti, hogy a szerződésmódosítás tervezete az írásbeli előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja az üzemeltetési szerződés módosítását, és 
annak aláírását. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal, 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
53/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 

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

Önkormányzata valamint a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. között 2015. április 
30. napján létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés 
aláírására valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Hajós-Császártöltési Református Missziói Társegyházközség Lelkészi Hivatalának 
módosítása 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Ismerteti a Hajós Császártöltési Református Misszió Társegyházközség Lelkészi Hivatalának  
kérelmet, miszerint 100.000 Ft támogatást kérnének. Elmondja, hogy 2013. óta minden 
nyáron egyhetes bibliatábort szerveznek a  Lakner Borászatnál.  Úgy gondolja, hogy ezzel 
értéket teremtenek a 30-40 gyereknek, ezért javasolja az kérelem kedvező elbírálását. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Megköszöni a lelkész úrnak és a borászatnak, hogy helyet adtak és megszervezték ezt a 
tábort. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság  javasolja a  100.000,- Ft összegű támogatás 
megállapítását. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát - 7 igen szavazattal, 
egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
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54/2017. (VII.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
Hajós-Császártöltési Református Missziói Társegyházközség Lelkészi Hivatalának kérelme 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát is - a Hajós-Császártöltési Református Missziói 
Társegyházközség Lelkészi Hivatalának (6244 Hajós, Köztársaság tér 3.) részére 
100.000,- Ft, azaz egyszázezer Ft összegű támogatást állapít meg. 

2.) A támogatási összeggel a támogatási szerződésben meghatározott időpontig számla 
ellenében kell elszámolni. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, 
illetve aláírására. 

 
Határidő: támogatás kifizetésére 2017. augusztus 31.    
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Elmondja, hogy a megvalósult fejlesztésekről a korábbiakban már tájékoztatást adott. 
Ismerteti, hogy a hivatallal szemben lévő parkoló elkészült, mely nem nagy terület, de 
kulturáltabb, mint az utcai árusítás. Hangsúlyozza, hogy ez egy átmeneti állapot, tervben van 
a bővítés hátrafelé, a cél rendes, normális, méltó piactér kialakítása, de ennek feltétele, hogy a 
pályázatot meg kell nyerni. Megértését, türelmét kéri az árusoknak és a lakosságnak, elismeri, 
hogy a meleg hónapokban nem olyan kellemes ezen a területen árulni. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a focipálya locsolása is elkezdődött. Álláspontja szerint most legfontosabb a türelem, 
hiszen pénz, paripa, fegyver nem áll egyszerre rendelkezésükre. Elmondja, hogy a 
lehetőségek megragadása a legkevesebb önrész vállalásával nem egyszerű feladat, de sikerült, 
és megtörtént a kút kialakítása, mely egy közel 3 milliós beruházás volt. Felhívja a figyelmet, 
hogy augusztus 12-én vasárnap lesz futballmérkőzés Császártöltésen, kéri, hogy menjenek el 
megnézni minél többen, hiszen ráfér a fiúkra - akik szabadidejüket áldozzák fel- a biztatás. 
Ismerteti, hogy augusztus ezen hétvégéjén kerül megrendezésre és megtartásra a  Falualapítók 
Ünnepe sok színes programmal. Példaként említi többek között a baba-kiállítást, Eszményi-
Heilig házaspár műsorát, Balázs Pali koncertjét, kisvonatot, falusi olimpiát, habpartit, muffin 
sütést, közös vacsorát, kézműves foglalkozást. Elmondja, hogy a sok érdekes programra 
mindenkit szeretettel várnak, a töltésieket, az  elszármazottakat, és minden jóérzésű embert.  
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester a nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 17.40 órakor 
lezárta. 
 
 
 

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


