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Ügyiratszám: 34-1/2012. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült :    Császártöltés község Képviselő-testületének 2012. február 23-án 16,00 órai  
       kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó  
                        termében. 

 
Jelen vannak : Frick József polgármester, Bergmann Jánosné alpolgármester, Berger  
                             Andrásné, Ledniczky László,  Stadlerné Csányi Éva képviselők. 
             

  (5) 
 

Igazoltan távol maradt: Vörös Györgyné és Hegyi Zoltán képviselők, valamint Liska Antal 
alpolgármester. 
              
Hábermayer Viktória jegyző 

Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a Kábel Tv-n keresztül a falu 
lakosságát. Tájékoztatást ad arról, hogy 2 képviselő és Liska Antal alpolgármester nem tudtak 
a testületi ülésen megjelenni, igazoltan vannak távol. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Elmondja, hogy a napirendek kihirdetésre kerültek, javasolja, hogy pótlólag 
kerüljön megtárgyalásra napkollektor megvalósításának lehetősége, illetve a 2012/2013-as 
tanév beiskolázási rendje. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a távollevő Vörös Györgyné 
helyett Ledniczky László fogja ismertetni a Pénzügyi Bizottság javaslatait. Stadlerné Csányi 
Éva az Egyebek napirendi pontba kíván hozzászólni. 
 
A Képviselő-testület – a javasolt módosításokkal együtt- a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Frick József polgármester 
2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. 

(II.26.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2/2011. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Frick József polgármester 

3.) Középtávú tervezés a stabilitási törvény alapján 
Előadó: Frick József polgármester 
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4.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. 
(II.26.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről 
Előadó: Frick József polgármester 

5.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.  
      (II.26.) 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 4/2012.  
      (II.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2000. (X.22.)  
       rendelet módosításáról  
      Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
7.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.  
      (II.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 10/2009. (VII.30.) rendelet  
       módosításáról  
      Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
8.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.  
      (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 3/2008. (II.17.)  
       rendelet módosításáról  
       Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
9.)  Császártöltés Község településszerkezeti tervének módosítása 

Előadó: Frick József polgármester 
10.)Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve 

Előadó: Frick József polgármester 
11.)Császártöltés Község Önkormányzatának 2012. évi kulturális programterve 

Előadó: Berger Józsefné művelődésszervező 
12.)Egyebek: 

- Köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok 
meghatározása 

- Gyermek-, diák és alkalmazotti étkeztetés vállalkozási szerződésének 
módosítása 

- Szociális étkeztetés vállalkozási szerződésének módosítása 
- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2012. évi felhasználása 
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó igény benyújtása 
- Magyar Zarándokút Fejlesztési Konzorciumhoz történő csatlakozás 
- Liska Antal alpolgármester kérelme 
- Támogatási kérelmek 
- A 2012/2013-as tanév beiskolázási rendje 
- Napkollektor megvalósításának lehetősége 
- Szociális jellegű kérelmek (átmeneti segély iránti kérelmek) 

 
 
 

I. 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/Szóbeli előterjesztés/ 
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Frick József:  
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület a legutóbbi ülését 2011. december 14-én tartotta, 
ugyanezen a napon került sor a közmeghallgatásra is. A közmeghallgatáson a 2011. év 
fontosabb eseményeiről tartott tájékoztatást, a közmeghallgatást követő testületi ülésen az 
alábbi határozatok születtek: 
 

- a 108/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban beszámolót fogadott el 
a testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

- a 109/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban veszélyes anyagok 
elszállításának megoldásáról döntött a testület. A veszélyes anyagok elszállításával 
kecskeméti DESIGN Kft került megbízásra. 

- a 110/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban tájékoztatót fogadott el 
a testület az Egységes Falusi Sportkör 2010-2011. évi tevékenységéről, 

- a 111/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban beszámolót került 
elfogadásra Császártöltés község 2011. évi kulturális életéről, 

- a 112/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban a közművelődési 
feladatok ellátásáról határozott a testület, a testület döntése értelmében  2012-ben is 
Berger Józsefné végzi tovább ezt a feladatot, 

- a 113/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban a gyermek,- diák és 
alkalmazotti étkeztetés vállalkozási szerződésének módosítását hagyta jóvá a testület, 
melynek értelmében a szerződés határozatlan időre meghosszabbításra került, 

- a 114/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban Önkormányzati 
tulajdonú lakások, garázsok és egyéb ingatlanok 2012. évi bérleti díjai kerültek 
meghatározásra, 

- a 115/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban az önkormányzat anyagi 
helyzetére tekintettel a testület az egyesületek támogatása ügyében született döntések 
felülvizsgálatát végezte el, 

- a 116/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban Frick József 
polgármester személyes érintettségéről határozott a testület, 

- a 117/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban  - az SZMSZ előírásai 
szerint - a polgármester jutalmazásáról tárgyalt a testület, melyet anyagi lehetőségek 
hiányában nem támogatott, 

- a 118/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban a jogi képviselet 
megoldásáról döntött a testület úgy, hogy eseti megbízással, az ügyre szakosodott 
ügyvédekkel kívánja a jövőben megoldani a feladatokat, 

- a 119/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban a Falatkák Óvodai 
Alapítvány kérelmére a rózsaligetet jelölte ki a testület az idei évben faültetésre, 

- a 120/2011. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi határozatban Judák Heléna 
ingatlanvásárlási kérelméről született döntés. Az adás-vétel megtörtént, a vételár 
kifizetésre került. 

 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1/2012. (II. 23.) 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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Napirenden kívüli észrevételek 
 

 
Előadó:Frick József polgármester 
 
/Szóbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Elmondja, hogy 2011. december 14-én tartotta a testület a legutóbbi ülését, mely óta nagyon 
sok dolog történt mind országosan, mind a településen. Ismerteti, hogy olyan alapvető 
jogszabályok változtak meg, illetve olyan alapvető döntéseket hozott a Parlament, amelyek 
nagy mértékben érintik az önkormányzatokat, a Képviselő-testületeket, illetve a nemzetiségi 
önkormányzatokat is. A jogszabályok főbb hozadéka, hogy az önkormányzatok és az állami 
szférában dolgozók további karcsúsításra kerülnek agyagi és személyi tekintetben is. 
Ismerteti, hogy ezen jogszabályok 2013. január 1. napjával fognak változásokat hozni.  Ennek 
a testületnek kell majd olyan döntéseket hoznia a közszférában dolgozókkal kapcsolatosan, 
amelyek nem biztos, hogy népszerű döntések lesznek. Elmondja, hogy a döntések nem 
személyek ellen fognak szólni, csupán arról van szó, hogy centralizálják a feladatokat, 
elvesznek feladatokat ezzel csökkentik a Polgármesteri Hivatalok hatáskörét. Ezért is fontos, 
hogy mindenki maximális erőbedobással végezze a munkáját. Tájékoztatást ad arról, hogy a 
mostani bértáblás fizetés mellett lehetőség válik a minősítés alapján történő bérezésre, amely 
azt jelenti, hogy a nem egyformán dolgozók eltérő bért kaphatnak. Megváltoznak a 
hatáskörök, nagy változások elé kell nézniük, melyre fel kell készülni. 
Elmondja, hogy az elmúlt hideg időszakban sokan kértek tüzelőtámogatást. A média 
kiragadott eseteket, amiket sokan itt is magukra vettek. Úgy gondolja, sok kérelmezőnek meg 
kellene tanulni sorrendet felállítani. Nem biztos, hogy a műköröm, az internet, vagy a 
mobiltelefon az elődleges. 
Ismerteti, hogy 2011. szeptember 1-től létezik lakásfenntartási támogatás, melynek alapján 
valamely szolgáltatót (gáz, víz, áram) meg lehet jelölni a kérelemben. A felmerülő költséget 
az állam, illetve bizonyos részben az önkormányzat finanszírozza. Jelenleg 41 fő kap nálunk 
lakásfenntartási támogatást, amelynek átlaga településünk esetében 4139,-Ft/hó. Ismerteti, 
hogy ez az összeg a szolgáltatóhoz kerül átutalásra, az összeg 10%-át az önkormányzat 
finanszírozza. Jelenleg 33 fő részesül a havi 22.800,- Ft-os foglalkoztatást segítő 
támogatásban, amelynek 20%-át az önkormányzat fizeti. Ezen a támogatásra 1.800.000,-Ft-ot 
fizet ki évente az önkormányzat. Kéri, hogy aki dolgozik, abban legyen annyi gerinc, hogy ezt 
a fajta támogatást lemondja. Aki dolgozni akar, azt támogatni fogja az önkormányzat, de aki 
ki akarja játszani az önkormányzatot, annak meg fogják szüntetni a támogatását. 
Tájékoztatást ad arról, hogy az oktatási intézmények fenntartása a költségvetés majdnem felét 
teszi ki, segélyekre már milliókat költ az önkormányzat. 
Ismerteti, hogy a Hivatalban újabb személyi változások történtek. A decemberben alkalmazott 
érsekhalmi kolléganő- bár végzettsége, papírja nagyon sok volt- nem tudta ellátni a feladatait, 
ezért közszolgálati jogviszonya a próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondásra került. A 
pénzügyi csoport vezetését Gatter István vette át. Sok sikert kíván neki. A költségvetés 
elkészítését – látva, hogy az előzőleg Költségvetési Irodavezetőnek felvett kolléganő 
képessége ezt nem teszi lehetővé - Gatter Istvánné, a Pénzügyi Bizottság tagja végezte el, 
rendbe rakta ezt a területet. Megköszöni ezt a segítséget. Gatter István Költségvetési 
Irodavezetőnek azt kívánja, hogy érezze jól magát a Polgármesteri Hivatalban és munkáját 
úgy végezze, hogy mindenfajta ellenőrzésnek és ésszerű gazdálkodási formának eleget 
tegyen. 
 
Gatter Istvánné:  
Elmondja, hogy szívesen segített, szereti ezt csinálni, úgy is, mint a Pénzügyi Bizottság tagja. 
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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:  
Elmondja, hogy a 2011. évi költségvetés módosítására most van az utolsó lehetőség. Ismerteti 
az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a testületet, hogy az előirányzatok módosítása 
azért vált szükségessé, mert többféle támogatás, kompenzáció érkezett az önkormányzat 
számlájára, így például a szociális feladatokra, hátrányos helyzetű önkormányzatok 
felzárkóztató támogatására, a Mesterségek udvara támogatására. Ismerteti, hogy a  partfal 
elszámolása 2011-ben nem történt meg. A működési tartalékot az önkormányzat az 
Államkincstár felé- a házi segítségnyújtás hibás igénylése miatt - történő visszafizetésre, 
valamint a dologi és személyi költségek fedezetére használja. 
Ismerteti, hogy a kiadási és a bevételi főösszeg 309.127 ezer Ft-ban került a rendelet-
tervezetben megállapításra. Kéri a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadásra javasolja. Elmondja továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság is 
a rendelet tervezet elfogadását javasolja. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság, 
javaslatát is – egyhangúan, 5 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2012. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.( II.20.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
III. 

 
Középtávú tervezés a stabilitási törvény alapján 

 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy az önkormányzatoknak kell egy központi jogszabály által előírt középtávú 
tervet készíteniük. Elmondja, hogy az elkészült tervből látható, hogy a 2013-as év lesz a 
legnehezebb az önkormányzat számára a szennyvízhálózat hiteleinek elszámolása miatt. Jelen 
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állás szerint erre a tételre 10.744 ezer forintot kell majd kifizetnie az önkormányzatnak, 
melyre már most fel kell készülni. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a határozat-tervezetet, azt elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé.  
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is – egyhangúan, 5 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 
 
2/2012. (II.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Középtávú tervezés 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a saját bevételeinek, 
valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3.§ 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a 2012. évet követő három évre várható összegét a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

IV. 
 

R e n d e l e t a l  k o t á s 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy ez a rendelet-tervezet a 
kiindulópontja a 2012. évi gazdálkodásnak. Ismerteti, hogy a költségvetés hiánnyal lett 
tervezve, tehát a bevételek és a kiadások nincsenek egymással szinkronban. A hiány 8 millió 
Ft összegre tehető. Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzati törvény kimondja, hogy az 
önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok és hatáskörök 
ellátását. Elmondja, hogy az önkormányzat támogathat rendezvényeket, civil szervezeteket, 
de ez nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Kötelező feladatként kiemeli az 
oktatást, egészségügyi ellátást, ivóvízellátást, szennyvízelvezetést, községgazdálkodást, 
temető fenntartását, továbbá a sport és kulturális feladatokat. A kiadott előterjesztés alapján az 
önkormányzat semmilyen olyan egyesületet nem támogat, mely nem az önkormányzat 
számára kötelezően előírt feladatot lát el. Reményei szerint ez a későbbiekben változni fog. A 
rendelet-tervezet a nem kötelező feladatot ellátó egyesületek részére támogatást nem tervez. A 
bevételeknél a 2011. évi bevételekhez képest 15.157 ezer Ft-tal kevesebb pénzt ad az állam az 
önkormányzatnak. Ismerteti, hogy a bevétel 24,4 %-a a helyi adó, 7,8%-a a gépjárműadó. 
Felhívja a lakosság figyelmét, hogy az önkormányzat által megállapított adókat azért kell 
megfizetni, hogy az önkormányzat ebből eleget tudjon tenni  az állam által önkormányzatra 
rótt kötelezettségeknek. Elmondja, hogy az iparűzési adó 40 millió Ft bevétellel, a 
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gépjárműadó 15,5 millió Ft bevétellel lett tervezve, a kommunális adóbevételből az 
adómérték emelése miatt 2,1 millió Ft-tal nő a tavalyi évhez képest várhatóan a bevétel. 
Ismerteti, hogy minimálisan növekszik a bérleti díjak mértéke a 2012-es évben. Az 
önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a közfoglalkoztatást, mely plusz költségekkel jár 
az önkormányzat számára. Tájékoztatja a testületet, hogy 2012-ben béremelés, köztisztviselők 
esetén cafetéria, illetve közalkalmazottak esetén étkezési hozzájárulás nem lett tervezve a 
költségvetésbe. Elmondja, hogy normatíva túligénylésből adódóan 3.260 ezer Ft-ot kell az 
önkormányzatnak a Magyar Államkincstár részére visszafizetni egy ellenőrzés 
eredményeként. Az említett összegből 900 ezer Ft a kamat, mely véleménye szerint egy oda 
nem figyelés, pénzügyi hanyagság következménye. Tájékoztatja a testületet, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetése 2012-től már nem épül be az önkormányzat 
költségvetésébe. Nem tudja, hogy 2013-tól mi lesz a sorsa a kistérségi társulásnak óvoda, 
iksola esetében. Ismerteti, hogy az óvoda és iskola együttes költségvetése 90.347 ezer Ft, 
melyből állami normatíva 75 millió Ft, önkormányzati támogatás 15 millió Ft, így az 
önkormányzat hozzájárulása éves szinten 16,71%. Az Idősek Otthona tervezett költségvetése 
58,359 ezer Ft, melyből állami támogatás 23 millió Ft, intézményi bevétel 29 millió Ft, 
önkormányzati támogatás 4.640 ezer Ft, mely 7,95%-os önkormányzati hozzájárulást mutat. 
Kiemeli, hogy cél, hogy ezen intézmény önfenntartó legyen, ne kelljen az önkormányzatnak 
támogatást nyújtania.  Tájékoztatást ad arról, hogy az ének-zeneoktatást támogatja az 
önkormányzat . A tervezett költségvetése ennek 5,004 ezer Ft, az állami támogatás 3,7 millió 
Ft, önkormányzati támogatás 1.256 millió Ft, intézményi bevétel minimális. Ez a teljes 
költségek 25,4%-val való hozzájárulása az önkormányzatnak. Kéri a testületet, hogy bízzák 
meg azzal, hogy az ének-zeneoktatás  terén megkezdje a tárgyalást a Kiskőrösi zeneiskolával 
azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tovább, tekintve, hogy ez nem kötelezően ellátandó feladat, 
az önkormányzat ezt nem fogja tudni a továbbiakban ezt támogatni. Elmondja, hogy az ének-
zeneoktatás vélhetően térítésköteles lesz, véleménye szerint nem biztos, hogy az 
önkormányzatnak ebbe bele kell szállnia. Elmondja, hogy az önkormányzatnak 21 millió Ft-
ot kell éves szinten hozzátenni az óvodához, iskolához, Idősek Otthonához és az ének-
zeneoktatáshoz, mely az önkormányzat költségvetésének 13,65%-át teszi ki. Ismerteti, hogy 
az iskolában folyamatosan csökken a tanulók száma, jelenleg 14 keceli gyermek jár ide 
iskolába. Bízik benne, hogy az iskola talán a német nemzetiségi volta miatt nem zár be, de a 
támogatás létszámfüggő.  Elmondja, hogy az óvoda létszáma 73 fő, melyből vidéki 5 
gyermek. Jelenleg összesen 19 gyerek jár át Kecelről óvodába, iskolába. Meg kell nézni, ki 
kell számolni, hogy az esetleges utaztatásuk mit jelent az önkormányzatnak, mennyivel kap az 
önkormányzat több hozzájárulást. Ha a szülők úgy nyilatkoznak, hogy nem akarják a 
gyerekeiket felekezeti iskolába járatni, az utaztatásukat a keceli önkormányzatnak kell 
megoldani. Az óvoda az önkormányzat fenntartásában marad, de most úgy gondolja, hogy az 
iskola fenntartását sem szabad kiengedni a kezükből. Így valamilyen szinten rálátásuk marad 
az iskolára. Tájékoztatást ad arról, hogy a 2012-es évben nagy felújítással nem terveztek a 
költségvetésben. Ismerteti, hogy törvényi lehetőség ettől az évtől, hogy az adótartozók adatait 
nyilvánosságra lehet hozni a helyben szokásos hirdetési helyeken (pl.újság, Kábel Tv.), 
mellyel szeretne élni. 
Ismerteti Jerkovits János könyvvizsgáló jelentését, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott 
megjelenni a testületi ülésen. A könyvvizsgáló jelentése szerint a rendelet-tervezet 
előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, a jogszabályi előírásoknak eleget 
tesz. Jerkovits János a rendelet-tervezetet elfogadásra alkalmasnak tartja.  
Ledniczky László:  
Felhívja a figyelmet az adóhátralékok beszedésére. 2011-ben kértek kimutatást a 
hátralékokról, mely akkor 6 millió Ft felett volt emlékezete szerint. Álláspontja szerint a 
beiskolázási segély, vagy az egyesületek támogatása beleférne a költségvetésbe, ha ezek 
adótartozások, kintlévőségek befolynának. Szeretné látni, hogy a hátralékosok nyilvánosságot 
kapnak. 
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság véleményét, mely szerint a Pénzügyi Bizottság a költségvetés 
tervezetét megtárgyalta, megállapította, hogy csak a fennmaradáshoz legszükségesebb  
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kiadásokra futja majd 2012-ben. A legtöbb önkormányzat eljutott oda, hogy csak a kötelező 
feladatait tudja ellátni. Kénytelenek ezzel elfogadásra javasolni a tervezetet. Ezt a véleményt 
támasztja alá Jerkovits János könyvvizsgáló is. 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság formailag és jogilag elfogadásra 
javasolja a rendelet- tervezetet. 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy előreláthatóan ÖNHIKI-s önkormányzat lesz önkormányzatunk. Kiemeli az 
adóbeszedés előtérbe helyezésének fontosságát. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy a legnagyobb fájdalma a tervezetben a 
zeneoktatásra szánt összeg szeptembertől történő elvonása. Véleménye szerint ez a 
zeneoktatás megszűnését jelenti Császártöltésen. A szülő, ha zenére akarja taníttatni a 
gyerekét elviheti vidékre, ezzel azonban álláspontja szerint nem sokan fognak élni. Tudja, 
hogy a polgármester véleménye az, hogy ha nincsen zenekar, nem jól működik a zeneoktatás. 
Véleménye szerint nem biztos, hogy mindenki így gondolja ezt, javasolja, hogy a szülőket is 
meg kellene kérdezni erről. 
Nem gondolja, hogy a megoldást illetve  a támogatási összeget csak az önkormányzatnak kell 
felvállalnia. Szerinte meg kellene kérdezni a szülőktől, hogy vállalják-e a zenetaníttatást 
akkor is, ha a jelenlegi 15.000,- Ft-os tandíj mondjuk a kétszeresére emelkedne. Tudja, hogy a 
zeneoktatás nem kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Úgy gondolja, hogy 
annyit megérne a dolog, hogy kérdezzék meg az érintetteket, hogy hajlandóak-e ezt bővebben 
támogatni.  Tájékoztatja a testületet, hogy jelenleg 32 gyerek tanul zenét, ebből 8 ingyenesen, 
15 felsős és középiskolás. 
 
Frick József:  
Ismételten elmondja, hogy a művészeti oktatás nem kötelező feladat. Annak idején Farkas 
Feri bácsi és Angeli Matyi bácsi tették le a zenekar alapjait. Megtanították a gyerekeket saját 
hangszereiken keresztül közösségben játszani. 35-40 fős neves zenekara volt a településnek. 
A probléma álláspontja szerint az volt, hogy a későbbi zenetanárok az utánpótlással nem 
foglalkoztak. Hangsúlyozza, hogy nem  ellenzi a zeneoktatást. Az önkormányzat a helyet és a 
termet biztosítja, azonban nem köt szerződést a zeneiskolával. Álláspontja szerint legyen 
vállalkozó a zenetanár, a szülő fizesse ki az a zeneoktatás óradíját. Délutánonként különórára 
hordják a gyerekeket, azt is megfizeti a szülő. A zeneiskolában apparátust kell fenntartani, 
azért kerül az önkormányzatnak ilyen sokba a zeneoktatás. Ha akár egy kis kamarazenekart 
össze tudnak hozni azt támogatná, de az óradíjat és a jelenlegi formában a zeneoktatást nem 
fogja tudni átvállalni az önkormányzat 
Elmondja, hogy van például két énektanár is, a karácsonyi műsorra mégsem tudtak egy 
énekszámot sem betanítani a gyermeknek. A nem kötelező feladatokra nem ad az állam pénzt. 
Ez az iskola nem művészeti iskola, a művészeti iskolák mind nehézséggel küzdenek. 
A mostani felállás véleménye szerint nem működőképes. A zenekar hiányzik. A szülők 
különórákra sem sajnálják a pénzt. Meglátása szerint az a szülő, aki a gyermekének zenét akar 
taníttatni, az meg is fogja ezt tenni. A régi színfoltja hiányzik a településnek. Ehhez kell 
valaki, aki ezt felvállalja. Ismételten elmondja, hogy helyet biztosít az önkormányzat, de 
pénzt azt nem, csak a zenekar összefogására. Örülne he ebben egyezségre jutnának az 
igazgató asszonnyal. Célja egy zenekar összeállítása. Nincs a zeneoktatás ellen, csak a módját 
kell megtalálni.  
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Kéri, hogy a lehetőségét hagyják meg. Álláspontja szerint is jó lenne egy zenekar, de szerinte 
jó lenne egy zeneiskolához tartozni, mert a zeneiskola az, aki az állami normatívát megkapja 
és a kiadások nagy részét ez fedezné. Álláspontja szerint ha nincs állami normatíva, akkor 
nem egy átlagos különóra díjába kerül majd a szülőnek a zeneoktatás óradíja. Javasolja, hogy 
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a szülők is gondolják át, hogy mennyit áldoznának a zeneoktatásra, az önkormányzat pedig 
még ne zárja le ezt a témát, a lehetőséget hagyják meg. 
 
Frick József:  
Megkérdezi, hogy az angol magánóra állami támogatása mennyi?  
 
Stadlerné Csányi Éva: 
A kérdésre reagálva elmondja, hogy a zeneoktatásé több lenne. 
 
Frick József: 
A mostani felállás véleménye szerint eredménytelen. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Nem mondaná, hogy eredménytelen. 
 
Frick József: 
Javasolja, hogy ne zárják be a kapukat, de ezt így ebben a formában álláspontja szerint nincs 
értelme csinálni. Meg kell találni az arany középutat. Cél, hogy a gyermekek örömmel 
járjanak zenére. 
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe 
véve – egyhangúan, 5 igen szavazattal  megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2012. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG  

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

V. 
 

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 térítési díjakat az önkormányzat rendeletben szabályozza. A gyermek-, diák, 
és alkalmazotti étkeztetés szolgáltatói feladatait a TKT-Gasztro, a szociális étkeztetés 
szolgáltatói feladatait az Erd-Gasztro Kft látja el vállalkozási szerződés alapján. Mindkét 
vállalkozás 2012. február 6-án a vállalkozói díjak 2012. március 1. napjával, az infláció 
mértékével történő emeléséről tájékoztatta írásban az önkormányzatot. A vállalkozási díj 
emelése miatt módosítani szükséges a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló rendeletünket. A kiadott rendelet-tervezet szerint csak az óvodai és 
iskolai, valamint az alkalmazotti és a szociális étkeztetés térítési díjai kerülnek módosításra. A 
mellékletben szereplő többi térítési díj változatlan marad. Ismerteti a rendelet-tervezet 1. 
mellékletében szereplő díjakat. 
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Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetét megtárgyalta, egyetért a 
vállalkozóval, javasolja az elfogadást. Elmondja továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság 
formailag és jogilag is elfogadásra javasolja a rendelet- tervezetet. 
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe 
véve – egyhangúan, 5 igen szavazattal  megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2012. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI 

DÍJÁRÓL SZÓLÓ 3/2009. (II.22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

 
VI. 

 
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 kiadott rendelet-tervezet a ravatalozó használati díjának módosítására tesz 
javaslatot. A módosító javaslat szerint 2012. március 1. napjától a jelenleg hatályos 6000,-Ft 
+ Áfa összeg legfeljebb 3 napi használatra korlátozódik, ezen felüli használat esetén minden 
megkezdett nap után a 6.000,- Ft+Áfa alapdíjon felül további 4.000,- Ft+Áfa összeget kell 
fizetni naponta a ravatalozó hazsnálatáért. A tervezet szerint minden megkezdett nap egész 
napnak számít. 
 
Frick József:  
Elmondja, hogy ez annyit jelent, hogy elejét kívánja venni az önkormányzat annak,  hogy 
hetekig történjen  a halottak tárolása, hűtése, míg a család össze nem jön, vagy egyebek miatt. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetét megtárgyalta, javasolja az 
elfogadást. Elmondja továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság formailag és jogilag szintén 
elfogadásra javasolja a rendelet- tervezetet. 
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe 
véve – egyhangúan, 5 igen szavazattal  megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2012. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ 

12/2000.(X.22.)RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 



 11

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:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény állapítja meg. Ennek értelmében a talajterhelési díj mértéke a 
fogyasztott víz mennyiségének, a hivatkozott jogszabályban meghatározott egységdíjnak, 
illetve a területérzékenységi szorzónak a szorzata. A talajterhelési díj egységdíjának mértékét 
2012. február 1. napjától környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) 
bekezdése a korábbi 120,-Ft/m3 helyett 1.200,-Ft/m3 összegben határozta meg, tehát 
tízszeresére emelkedett a fizetendő talajterhelési díj. Ez a település vonatkozásában azt jelenti, 
hogy a talajterhelési díj mértéke a korábbi 180,- Ft/ m3 –ről 2012. február 1-től 1.800,- Ft/ m3  
lesz a központi szabályozás alapján. Elmondja, hogy tekintve, hogy a helyi rendeletnek a 
magasabb szintű jogszabállyal összhangban kell lennie, ezért szükséges a helyi rendelet 
idevonatkozó részének a jogszabályhoz történő igazítása. 
 
Frick József: Lefordítva.  
Megismétli, hogy nem 180 Ft lesz a talajterhelési díj köbméterenként, hanem 1800,-Ft 
azoknál, akik nem kötöttek rá a csatornára. Hangsúlyozza, hogy ezt nem az önkormányzat 
határozta meg, hanem központi előírás. Javasolja a mielőbbi rákötéseket a lakosság 
érdekében. 
 
Ledniczky László:  
Úgy látja, hogy háromféle állampolgár van. Van, aki rákötött a rendszerre és rendesen fizet. 
Van, aki rákötött, de nem jelenti be. Van, aki nem kötött rá, de rá fog kötni, és van aki nem 
kötött rá és nem is fog. A lakosság érdekében kéri, hogy akik még nem kötöttek rá, azok ezt 
mielőbb tegyék meg. Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetét megtárgyalta, 
javasolja az elfogadást. Elmondja továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság formailag és jogilag 
elfogadásra javasolja a rendelet- tervezetet. 
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe 
véve – egyhangúan, 5 igen szavazattal  megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2012. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 10/2009. (VII.30.)  

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Frick József polgármester 17.30 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 17.45 perckor 
folytatta munkáját. 
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VIII. 
 

R e n d e l e t a l k o t á s 
 
 

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékozatja a testületet, hogy a Képviselő-testület a 9/2011.(II.16.) számú képviselő-testületi 
határozatában az idősek otthona bővítése következtében a településrendezési terv és helyi 
építési szabályzat módosítását kezdeményezte. Elmondja, hogy a településfejlesztési 
döntéseken kívül a kiadott előterjesztésben a jogszabályi változások is átvezetésre kerültek. A 
tervezet módosítás előzetes egyeztetése a jogszabályban foglalt szervekkel és hatóságokkal 
megtörtént. A településrendezési tervet és a helyi építési szabályzatot a kecskeméti székhelyű 
Építészműhely Kft. végezte.  
 
Ledniczky László:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a módosításokat szükségesnek tartja, azt 
elfogadásra javasolta. 
 
A Képviselő-testület - az Ügyrendi Bizottság javaslatát is figyelembe véve – egyhangúan, 5 
igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletét: 
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2012. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 
3/2008. (II.17.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

IX. 
 

Császártöltés Község településszerkezeti tervének módosítása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az előző napirendhez tartozik ez a napirend. A tárggyal 
kapcsolatosan elmondja, hogy a helyi építési szabályzatot rendelet formájában kell elfogadni, 
a településszerkezeti tervet pedig határozati formában kell elfogadnia a testületnek az 
előterjesztésben foglalt határozat-tervezet szerint. 
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Frick József: 
Folyamatos problémának látja az Öreghegyet. Tájékoztatást ad arról, hogy a település 
településrendezési tervében az Öreghegyen erdőtelepítés nem szerepel. Amennyiben valaki az 
Öreghegyen erdőt kíván telepíteni, a jegyző hozzájárulása mindenképpen kell hozzá. 
Elmondja, hogy a jegyző minden esetben a hegybírótól kér előzetesen véleményt. Felhívja  a 
figyelmet, hogy amennyiben valaki úgy telepít erdőt, hogy nincs előzetes engedélye, akkor az 
erdészeti felügyelő kivágatja az erdőt, erdőtelepítési terv elkészíttetésére kötelezi a 
tulajdonost, újbóli erdőtelepítést rendel el és pénzbírsággal sújt, melynek mértéke 
hektáronként 200.000,- Ft. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
3/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Településszerkezeti terv módosítása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és a védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdés a) 
pontja alapján biztosított jogkörében a 3/2008. (II.13.) számú Képviselő-testületi 
határozattal elfogadott településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja:  

a) A Kossuth Lajos utcai Idősek Otthona térségében 0,57 ha településközpont 
vegyes területet és 0,85 ha zölterületet humán szolgáltatási célú különleges 
területbe sorol. 

b) A kiemelt jelentőségű élőhelyvédelmi terület (NATURA 2000.) határvonalát 
ábrázolja. 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt módosítások átvezetését tartalmazó T-1 jelű 
1:16 000 méretarányú szerkezeti tervet és annak központi belterületre vonatkozó T-2 
jelű 1:5 000 méretarányú részlettervét jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal  

   Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Az előterjesztés és a településszerkezeti terv  a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

X. 
 

Császártöltés község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 2012. évi munkaterve 

 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztett munkaterv csak iránymutatás, melytől el lehet 
és biztosan el is fognak térni. Ismerteti, hogy a törvény hat rendes ülés megtartását és egy 
közmeghallgatást ír elő az önkormányzat számára, melynek alapján hat rendes ülés és egy 
közmeghallgatás megtartására tesz javaslatot. A tervezetben szereplő napirendek 
jogszabályok által kötelezően előírt napirendeket takarnak, melyek meghatározása egy 
ütemezett, kellően előkészített munkavégzést tesznek lehetővé. 
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A Képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
4 /2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Képviselő-testület 2012.évi munkaterve 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét 

jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

XI. 
 

Császártöltés Község Önkormányzatának 2012. évi kulturális programterve 
 

 
Előadó: Berger Józsefné művelődésszervező 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Berger Józsefné:  
Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a Kábel TV-n keresztül a község lakosságát. Ismerteti 
az előterjesztésben foglaltakat. Néhány dologban egészíti ki az előterjesztést. Megköszöni a 
Mindenki Karácsonya rendezvényhez nyújtott támogatásokat, segítségeket. Tájékoztatja a 
testületet, hogy a szolgáltatásokért – a Pénzügyi Bizottság döntése alapján- 5%-al kell az idei 
évben többet fizetni, ennyivel emelkednek az eszköz, terem bérbeadási díjai. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy kiemelt feladat lesz ebben a évben a Tájház felújításának, a Mesterségek 
udvara II. ütemének megvalósítása, illetve új kiállítás berendezése. Ismerteti, hogy az 
önkormányzat bekapcsolódik a Magyar Zarándokút útvonalába, mely Esztergom és 
Máriagyűd között került kiépítésre. Tájékoztatja a testületet, hogy a település lehetőséget 
kapott, hogy alternatív útvonalként bekapcsolódjon a Magyar Zarándokút útvonalába. 
Álláspontja szerint ennek kétféle hozadéka lehet, egyrészt turisztikai szempontból tartja ezt jó 
dolognak, másrészt közös pályázatot kell beadni a Konzorciumban részt vevő településekkel, 
melyből profitálni is tud az önkormányzat. Ismerteti, hogy a szűkös anyagi lehetőségek miatt 
a négy nagyrendezvényből három marad. A Sváb Napok rendezvényeit más módon próbálják 
az idei évben megoldani. Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat nem marad ki 
a kulturális élet szervezéséből, a szavalóversenyen, a Tájház avató, a Tájház átadó 
ünnepségének szervezését fogják magukra vállalni. Rendszeresen figyelemmel kíséri a 
pályázati lehetőségeket. Már az idén négy került benyújtásra a német belügyminisztériumhoz. 
Elmondja, hogy a kulturális programterv is csak irányvonalat rögzít, ettől az adott események, 
megnyert pályázatok, stb. esetén el fogunk térni. Elmondja, hogy a legközelebbi kiállítás 
megnyitójára március 11-én kerül sor, melyre mindenkit szeretettel várnak. Ismerteti hogy 
májusban vándorkiállítás szervezésére kerül sor. Elmondja, hogy megjelent a Császártöltési 
Hírmondó idei első száma, illetve lebonyolításra került a téli terem labdarúgó bajnokság. 
Megköszöni a felajánlásokat azoknak, akik segítették a tájházi gyűjtemény anyagának 
gyarapítását. 
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Frick József:  
Köszöni a beszámolót, a művelődésszervező munkáját nagyra értékeli. Elmondja, hogy 
Sztana Károly, aki a kiállítások szervezésében segítette Berger Józsefné munkáját, a 
kiállítások számának csökkentését javasolta. Sajnos nincs fizetőképes kereslet, ezért nem 
akarnak a művészek kiállításokat rendezni. A március 15-i kiállítás, így már az Éva 
szervezésében valósul meg. Bízik benne, hogy nyáron egy hetes festőtábor kerülhet 
megrendezésre, ahol a településről jó alkotások születhetnek. Elmondja, hogy a Tájház 
múzeummá nyilvánítása nagyon nagy munka volt. Tájékoztatást ad arról, hogy most a 
Tájházból a kiállítási anyagok egy része átkerül a Közösségek Házába és a helyükön 
böllérmúzeum kerül felállításra. Kéri, hogy akinek vannak ilyen régi eszközei és nincs rá 
szükségük, azok ajánlják fel a Tájház javára. Örül neki, hogy van egy ember, aki szereti ezen 
dolgokat csinálni, irigylésre méltónak tartja a művelődésszervező munkáját. 2012 évre sok 
sikert kíván neki. 
 
Bergmann Jánosné:  
Álláspontja szerint nagyon sokrétű a feladat, amit az Éva végez a Hírmondó szerkesztésétől a 
rendezvények szervezéséig. Kiemeli a Tájházat és a múzeumpedagógiai órák fontosságát. A 
gyerekek sokat tanultak, sokáig emlegették az ott tanultakat. Sajnos nagyon keveset tudnak 
már a hagyományainkról, ugyanakkor hihetetlenül érdekli őket. A nemzetiségi tanterem 
felállítását is jó ötletnek tartja. Felajánlja kollégái nevében is a segítséget akár a Múzeum 
átköltöztetésekor, akár a programok megvalósítása során. Sok sikert kíván. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Köszöni a felajánlást a szavalóverseny kísérőprogramjaira. Tájékoztatást ad arról, hogy a 
hajósi iskola igazgatója által szervezett megbeszélésen elhangzott, hogy a nemzetiségi 
iskoláknak (Hajós, Császártöltés, Nemesnádudvar) jobban össze kellene tartaniuk. Ezeknek a 
településeknek vannak történelmi alapjai és hagyományai is. Javasolja, hogy próbálják meg 
ezt a kapcsolatot megerősíteni. Álláspontja szerint ez munkakapcsolaton kívül akár több is 
lehet, a nemzetiségi összefogásban lehetne akár egy új utat keresni. 
 
Frick József: 
Jó ötletnek tartja a kezdeményezést. Elmondja, hogy az Európai Unióban a nemzetiség 
kiemelt szerepet jelent, egyfajta védőernyő különösképpen létszámot illetően (iskolai 
osztályok vonatkozásában). A kiemeltséget anyagikban és létszámban is mérik. Tartalommal 
kell megtölteni ezt az összefogást véleménye szerint. Álláspontja szerint meg kell próbálkozni 
vele. Ismételten megköszöni a művelődésszervező munkáját, 2012-re sok sikert kíván neki. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
5/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Község Önkormányzatának 2012. évi kulturális programterve 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi kulturális 
programtervet a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Az előterjesztés és kulturális programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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XII. 

 
Egyebek 

 
 
Köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Hábermayer Viktória:  
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása a 
köztisztviselői munkateljesítmény értékelésének alapját képezi. A köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvény alapján a testületnek minden évben döntenie kell az egyéni köztisztviselői 
teljesítményértékelés alapját képező célokról. Az előterjesztésben felsorolt célokat ágazati 
jogszabályok, az önkormányzati törvény és a munkaterv határozza meg.  
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal  
köztisztviselőinek 2012. évi teljesítményértékeléséhez, a teljesítmény-követelmények 
meghatározásához az alábbi kiemelt célokat határozza meg: 
 

1.) A Képviselő-testület, valamint bizottságai hatékony, eredményes és jogszerű 
működésének biztosítása, továbbá a helyi önkormányzati képviselői munka segítése. 

2.)  Közreműködés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásában a 
gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, 
hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével. 

3.) A költségvetési gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében az Önkormányzat 
számára saját bevételi forrást jelentő területek erősítése, különös tekintettel a 
Polgármesteri Hivatal behajtási tevékenységére. 

4.) Az önkormányzati feladat-ellátási struktúra változásából adódó követelmények 
teljesítése, az ehhez kapcsolódó jogi szabályozás változása miatt jelentkező 
önkormányzati jogalkotási kötelezettségek teljesítése. 

5.) A Polgármesteri Hivatalban meglévő információs és kommunikációs technológiák 
használatával, fejlesztésével az elektronikus közigazgatás fokozatos bevezetése, az 
elektronikus ügyintézés lehetőségeinek feltárása, feltételeinek megteremtése. 

6.) Az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat és a helyi közművelődési szervezetek 
művelődési céljai megvalósulásának elősegítése. A helyi kisebbség 
hagyományápolását előmozdító programok és szolgáltatások biztosításában való 
részvétel. Amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatása. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület                                                                                                                                   
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Gyermek-, diák és alkalmazotti étkeztetés vállalkozási szerződésének módosítása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat a gyermek-, diák és alkalmazotti étkeztetés 
feladatainak ellátására a TKT-Gasztro Kft-vel 2011. augusztus 16. napjával vállalkozói 
szerződést kötött. A szolgáltató a 2012. február 6-án kelt megkeresésében jelezte az étkezés 
bekerülési költségének, azaz a vállalkozói díjnak  az inflációval való emelését, ezért 
szükséges a vállalkozási szerződés módosítása. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mely szerint a Bizottság javasolja a díjváltozás 
miatti módosítást. 
 
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve – egyhangúan, 5 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
 
7/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Gyermek,- diák és alkalmazotti étkeztetés vállalkozási szerződésének módosítása  
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konyha üzemeltetőjével, a 

TKT-Gasztro Kft-vel – 6239 Császártöltés, Hősök tere 3/2. - a gyermek-, diák és 
alkalmazotti étkeztetés szolgáltatói feladatainak ellátására vonatkozóan 2011. augusztus 
16. napján kötött vállalkozási szerződés 2. számú mellékletében meghatározott nettó 
vállalkozói díjak összegét 2012. március 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 

- Óvodai étkeztetés összesen:  478,- Ft 
 ebből tízórai:    94,- Ft 
  ebéd:             299,- Ft 
  uzsonna:            85,- Ft 
- Iskolai étkeztetés összesen: 556,- Ft 

ebből tízórai:  100,- Ft 
  ebéd:  362,- Ft 
  uzsonna:   94,- Ft 
- Alkalmazottak étkeztetése: 614,- Ft 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés módosításának elkészítésére, 

valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Határidő: szerződés aláírására 2012. február 29. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 



 18

 
 
Szociális étkeztetés vállalkozási szerződésének módosítása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Képviselő-testület a szociális étkeztetés alapszolgáltatás 
feladatait a Erd-Gasztro Kft látja el. A vállalkozói díj összege a korábbiakban 740,-Ft/adag 
bruttó összegben került meghatározásra. Az Erd-Gasztro Kft a 2012. február 6-án kelt 
megkeresésében bejelentette, hogy a napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) bekerülési költségét 
2012. március 1. napjától 780,-Ft/adag bruttó árra emeli. A díjemelés a vállalkozói szerződés 
ezen pontjának módosítását teszi szükségessé. Az ÁFA mérték változások kezelhetősége 
érdekében szükséges lenne, hogy a szerződésben a továbbiakban a nettó díjak kerüljenek 
feltüntetésre. Javasolja továbbá a vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően, hogy 
2012. március 1-től a teljesítés átutalásos formában történjen, tekintve, hogy az 
házipénztárban a kézpénzforgalmat a lehető legminimálisabbra kell csökkenteni. 
 
Frick József:  
Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy a gyermekétkeztetésnél a gyermek 
csak a nyersanyagárat fizeti ki, az önkormányzat teszi hozzá a többit. Ez is 100.000,-es 
nagyságrend havi szinten. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság álláspontját, mely szerint a Bizottság, javasolja a díjváltozás 
miatti módosítást, és jó dolognak tartja az átutalásos rendszert. 
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve – egyhangúan, 5 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
8/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szociális étkeztetés alapszolgáltatás vállalkozási szerződésének módosítása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erd- Gasztro Kft-vel-
6239 Császártöltés, Sport tér 1- a szociális étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói 
feladatainak ellátására vonatkozóan kötött vállalkozási szerződés IV. fejezet 1. 
pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj összegét 2012. március 1. napjától 614,-
Ft/adag árban határozza meg: 

2.) A Képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat 2012. március 1. napjától a      
szolgáltatás ellenértékét az igazolt teljesítést követően, a tényleges mennyiség után a 
számla benyújtásától számított 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki  a 
vállalkozó részére. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés módosításának elkészítésére,  
     valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: szerződés aláírására 2012. február 29. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2012. évi felhasználása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy a testület megalkotta a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 
5/2010.(V.16.) önkormányzati rendeletét, mely rendelet előírásai szerint az alap bevételeit 
kizárólag környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni. Tájékoztatja a testületet, 
hogy az alap 2011. évi pénzmaradványa 205.000,-Ft, amely befolyt talajterhelési díjak egy 
részét takarja. Elmondja, hogy jogszabály alapján a környezetvédelmi alap felhasználásáról a 
Képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával 
egyidejűleg kell rendelkeznie. Meg kell határozni, hogy a 2012-es évben a Környezetvédelmi 
Alapba befolyt összegeket mire kívánja a Képviselő-testület felhasználni. Ismerteti, hogy az 
előterjesztés értelmében az alap bevételei a 2012-es évben csapadékvíz elvezető árkok 
kialakítására, karbantartására, tisztítására, illetve a támfal helyreállítására, 
hulladékgazdálkodási terv aktualizálására, parkgondozásra, parlagfű elleni védekezésre 
használható fel. 
 
Frick József:  
Elmondja, hogy a munkaügyi Központ 2 főt biztosít erre a célra. Az emberek a tervek szerint 
március 1. napján kezdik meg a munkát. Tájékoztatja  a testületet, hogy gépet fog az 
önkormányzat bérelni árokásásra, illetve ezek az emberek a padkákat egyengetik majd el. 
Elmondja, hogy a közmunkaprogram keretében szerszámokat is biztosítanak az önkormányzat 
számára. 
 
Ledniczky László:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság véleménye szerint a célok jók, de az 
összeg nem lesz elég. Az előterjesztésnek megfelelően a Pénzügyi Bizottság elfogadásra 
javasolja a napirendet. Képviselőként javasolja továbbá a focipálya pottyantós WC-jének 
cseréjét. 
 
Frick József:  
Ennek cseréjét szükségesnek látja, javaslatokat kér a megvalósításra. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 5 
igen szavazattal  meghozza az alábbi határozatot:  
 
9/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2012.évi felhasználása 

 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben a 

Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek alábbi célokra történő felhasználásáról 
határozott: 

- Csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, tisztítása, karbantartása, 
- Támfal, partfal felújítás, helyreállítása, 
- Hulladékgazdálkodási terv aktualizálása, 
- Parkgondozás, parlagfű elleni védekezés. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Környezetvédelmi 
Alap 1.) pontban meghatározott célú felhasználásáról. 
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Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Frick József polgármester 

 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó igény benyújtása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy azok az önkormányzatok, amelyek művelődési intézményt és közösségi 
színtereket tartanak fenn és közművelődési megállapodást kötöttek, jogosultak közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra 2012. évben is. Ez az összeg a technikai, műszaki 
eszközállomány, illetve berendezési tárgyak gyarapítására használható fel. A támogatás 
mértékét a rendelkezésre álló saját forrás arányában állapítják meg. Elmondja, hogy az 
önkormányzatnak a támogatási igényét 2012. március 25-ig kell benyújtania a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun területileg illetékes szervéhez. Kéri a testületet, hogy az 
előterjesztésben szereplő 1.200.000,- Ft összegű saját forrás biztosításáról határozzon. 
 
Frick József: 
Elmondja, hogy 1.200 ezer Ft-ot tud majd erre a célra az önkormányzat adni, ha ezt az 
összeget megnyerik. Javasolja Stadlerné Csányi Éva képviselőnek, egyben tagiskola 
vezetőnek, hogy nézzenek utána, hogy a könyvtárra vonatkozóan találnak-e valamiféle 
pályázatot. Elmondja, hogy ez viszonylag könnyen elnyerhető összeg. 
 
Ledniczky László:  
Az előző évek tapasztalatai jók, ezért a Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben 
szereplő 1.200.000,-Ft önerő biztosítását, mellyel ugyanennyi pályázati forráshoz juthat az 
önkormányzat.  
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve – egyhangúan, 5 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
10/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra  
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát is - közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
vonatkozó igény benyújtásáról határozott a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatósága felé a 4/2004.(II.20.) NKÖM rendeletben foglaltak alapján. 

2.) A Képviselő-testület a pályázathoz költségvetéséből 1.200.000,- Ft önerő biztosításáról 
határozott. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására 2012. március 25. 
Felelős: polgármester 

 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Magyar Zarándokút Fejlesztési Konzorciumhoz történő csatlakozás 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy 2010-ben építették ki az Esztergom- Máriagyűd között a 
Magyar Zarándokutat. Császártöltés Rideg László úr, a Bács-Kiskun megyei Közgyűlés 
alelnökének meghívására alternatív útvonallal csatlakozhat ehhez. A zarándokút 
létesítményeinek megvalósításához pályázat benyújtására van lehetőség, ami 95%-os 
támogatottságú. Ezzel több cél is megvalósítható a faluban. A tervezet útvonal településünkön 
a következő: Homokmégyről a Báger hídnál jönne ki az útvonal, majd a tőzegárok mentén 
haladna a Szakálék feljárójáig, itt folytatódna a Főképtalan pincesoron, majd következne a 
Kilátó, Tájház, majd a Bajcsy-Zs. utcán elhaladva a Báger parton elmennének Hajós irányába. 
Ismerteti, hogy ennek keretében jelentős pénzeszközt lehetne kérni különböző dolgok (pl.: 
pihenőpad, ivókút, épületek felújítása stb.) kialakításához. Az útvonalon fekvő 19 település 
közös konzorciumi pályázatot nyújthat be ehhez, ezért ajánlott csatlakozni a konzorciumhoz. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy a  Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az a véleménye, hogy 
ki kell használni ezt a lehetőséget. Javasolja a csatlakozást. 
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve – egyhangúan, 5 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
11/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Magyar Zarándokút Fejlesztési Konzorciumhoz történő csatlakozás 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Zarándokút 
Önkormányzati Társuláshoz, valamint a Magyar Zarándokút Fejlesztési Konzorciumhoz 
történő csatlakozásáról határozott. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a csatlakozással    kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye és a szükséges megállapodásokat aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
Liska Antal alpolgármester kérelme 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
Frick József:  
Ismerteti a kérelemben foglaltakat, mely szerint Liska Antal alpolgármester kéri, hogy a 2-es 
szorzóval megállapított tiszteletdíja visszamenőlegesen 2012. január 1. napjától 1,3-as szorzó 
figyelembevételével kerüljön megállapításra. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt vegye 
tudomásul. 
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Hábermayer Viktória: 
Elmondja, hogy ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi 77.300,- Ft tiszteletdíj 50.245,- 
Ft-ra csökkenne. Ismerteti továbbá, hogy Liska Antal alpolgármester a tavalyi évben is kérte a 
tiszteletdíjának csökkentését. Legelőször 3-as szorzó lett neki megállapítva, tavalyi évben ez 
2-es szorzóra lett módosítva, illetve most 1,3-as szorzó beállítását kéri. 
 
Frick József: 
Elmondja, hogy Liska antal alpolgármester a sportot támogatja ezen összegekkel. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 5 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
12/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Liska Antal - Császártöltés, 

József Attila utca 1/A. szám alatti, nem képviselő-testületi tagok közül választott 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját - a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
tv. 4. § (2) és (3) bekezdése alapján és nevezett írásban benyújtott kérelmére -, 2012. 
január 1. napjától a köztisztviselői illetményalap 1,3-szorosának megfelelő összegben, 
havi bruttó 50.245,- Ft-ban állapítja meg. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
Támogatási kérelmek 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy támogatási kérelmeket az önkormányzat számára nem kötelező feladatot ellátó 
civil szervezetek adtak be. Elmondja, hogy a Képviselő-testület döntött a 2012. évi 
költségvetése elfogadásakor arról, hogy azon egyesületek, akik nem kötelezően ellátandó 
feladatokat látnak el, azok a jelen költségvetésből nem kaphatnak támogatást forráshiány 
miatt. Kéri, hogy külön-külön ne foglalkozzon a testület ezen kérelmekkel. 
 
Hábermayer Viktória: 
Elmondja, hogy mivel a kérelmek beérkeztek, döntést kell hozni az ügyükben. 
 
Frick József: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az alap költségvetésbe nem tudott erre az önkormányzat forrást 
beállítani. 
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Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmeket, megállapította, hogy ezzel 
már nem lehet tovább terhelni a költségvetést. Idén sajnos már megígérni is nehéz, hogy 
esetleg jut erre pénz. A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a kérelmek teljesítését. 
 
Frick József:  
Elmondja, hogy jelen körülmények között nem tudja az önkormányzat elfogadólag támogatni 
a kérelmeket. Javasolja, hogy most ne kerüljenek a kérelmek egyenként megtárgyalásra, 
hanem a 2011. évi zárszámadási rendelet tárgyalásakor térjen vissza a testület külön-külön 
rájuk. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 5 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
13/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Támogatási kérelmek 
 

2.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát is - az egyesületek támogatási kérelmeit az önkormányzat 
jelenlegi gazdasági helyzetére tekintettel nem tartja támogathatónak. 

3.) A Képviselő-testület a 2011. évi zárszámadási rendelet megtárgyalásával egyidejűleg – 
anyagi lehetőségeinek függvényében - ismételten napirendre tűzi az egyesületek 
támogatási kérelmeinek elbírálását. 

 
Határidő: azonnal és 2012. április 30. 

   Felelős: Képviselő-testület 
 
 
A 2012/2013-as tanév beiskolázási rendje 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy jogszabály alapján március 1. és április 30. között kell 
meghatározni a beíratás időpontját. Ismerteti, hogy a KTKT Társulási Tanácsa határozatot 
hozott az időpontokról, ennek figyelembevételével történt a beiratások időpontjának 
meghatározása. A beiratkozások időpontját a helyben szokásos módon legalább 30 nappal 
korábban közzé kell tenni. 
 
Bergmann Jánosné:  
Tájékoztatja a szülőket, hogy azokat a gyerekeket kell beíratni, akik 2013. május 31-ig töltik 
be a 3. életévüket. A gyermek valamennyi iratát – születési anyakönyvi kivonat, TAJ-kártya, 
adókártya, lakcímigazolvány - hozzák magukkal. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Az iskola vonatkozásában elmondja, hogy az időpontról minden érintettet személyesen 
fognak értesíteni. 
 
Stadlerné Csányi Éva: Részletes tájékoztatást adnak a szülőknek a feltételekről. 
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A Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
14/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
A 2012/2013-es tanév beiskolázási rendjének meghatározása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as évre 
vonatkozóan a KTKT Óvoda császártöltési tagintézményében az óvodáskorú 
gyermekek beíratásának időpontját 2012. március 26-tól 2012. március 30-ig, 8.00 
órától 16.00 óráig tartó időtartamra tűzi ki 

2.) A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan a KTKT Általános Iskola 
császártöltési tagintézményében az első évfolyamára történő beíratás időpontját 2012. 
április 2-ától 2012. április 3-ig 8.00 órától 16.00 óráig tartó időtartamra tűzi ki. 

 
Felelős: polgármester, tagintézmény vezető 
Határidő: azonnal és értelemszerűen 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Napkollektor megvalósításának lehetősége 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Szóbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy lehetőség nyílik a KEOP-4.2.0/A pályázat benyújtására napkollektorok 
telepítésére. A budapesti székhelyű Goodwill Consulting Kft vállalná, hogy végigviszi a 
pályázati folyamatot. 50 millió Ft-ig lehet pályázni. A pályázat folyamat lebonyolításáért 
150.000,-Ft+Áfa pályázatírási díjat kér a Kft., sikeres pályázat esetén 5%-os sikerdíjat kell 
fizetni részükre. Ha a pályázat nem nyer el támogatást, a pályázatírási díjat visszafizeti. 
Elmondja, hogy itt két intézményről, az iskoláról és az Idősek Otthonáról van szó. 
 
Ledniczky László:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság nagyon korrektnek találta ezt az ajánlatot, javasolja az 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 5 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
15/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi határozat 
KEOP-4.2.0/A számú energetikai pályázat benyújtása  
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát is – pályázat benyújtását határozza el energetikai célok 
megvalósítására az iskola és az Idősek Otthona vonatkozásában. 

2.) A pályázati eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza a Goodwill Consulting Kft-t 
(székhelye 1162 Budapest, Timur utca 74.). 

3.) A Képviselő-testület megbízza Frick József polgármestert, hogy a Goodwill 
Consulting Kft-vel az együttműködési megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Stadlerné Csányi Éva:  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a TIOP pályázat sikeres lezárásaként 14 komplett 
számítógépet kapott az iskola. A régiek a könyvtárba kerültek elhelyezésre. Az osztályok is 
kaptak 6 laptopot és interaktív táblát, és 1 szavazórendszert. Az interaktív táblát a kollégák 
nagy része használja. Tananyaghoz is jutottak, ami használható. Meg lehet nézni az iskolában. 
Bejelenti, hogy a havi képviselői tiszteletdíjának a felét átutalja az iskolai alapítvány számára. 
 
Frick József:  
Az iskola épülete technikailag és küllemileg is megújult, már csak az elnevezésével vannak 
csaták. Az uszoda és a tornaterem megújításra vár még. Pályázni kell, nem kell várni a 
kistérségre. 
A faluban van egy réteg, aki azért nézi a képviselő-testületi ülések közvetítéseit, hogy bírálja 
az ott ülők szóhasználatát, gesztikulációját. Mupett-shownak hívja a Képviselő-testületet. 
Tájékoztatja  alakosságot, hogy a képviselők azért szavaznak egységesen, mert az 
előterjesztések megalapozottak. Aki nem ad semmit a falunak, az ne viccelődjön. Megköszöni 
a képviselők munkáját. 
 
 
Frick József polgármester a nyílt ülés napirendjeit 19,00 órakor lezárta, a képviselő-testület a 
hatósági ügyek megtárgyalása idejére az Ötv.12.§./4./ bekezdése a./ pontjában foglaltak 
alapján zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

k.m.f. 
 
 
 

 
         Frick József                                                                                Hábermayer Viktória 
          polgármester                                                                                        jegyző 

 
 
 
 


