
Ügyiratszám: 34-8/2012. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 

 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült :    Császártöltés Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 7,45 órai  

      kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal       
            tanácskozó termében. 

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

  (6) 
 

Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető 
 
Igazoltan távol maradt: Hegyi Zoltán képviselő, Liska Antal alpolgármester    (2) 
              
Hábermayer Viktória jegyző 

Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Elmondja, hogy a napirendek minden képviselő részére kiküldésre kerültek. 
Bergmann Jánosné alpolgármester az Egyebek napirendhez kíván hozzászólni. 
 
 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja: 
 
 
Napirend:  
 

1.) Megállapodás kötése a járási hivatalok kialakításához 
      Előadó: Frick József polgármester 
2.) 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv 
      Előadó: Frick József polgármester 
3.) Ágaprító gép beszerzése 
       Előadó: Frick József polgármester 
4.) Egyebek: 

-     Szamosi Antalné kérelme 
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I. 
 

Megállapodás kötése a járási hivatalok kialakításához 
 
 

Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az Országgyűlés meghozta a járások kialakításáról szóló 
törvényt, mely jogszabály értelmében Császártöltés a kiskőrösi járáshoz fog tartozni. 
Ismerteti, hogy 2012. október 30-án Kiskőrösön lesz a járási szervezet kialakítása tárgyban a 
megállapodások ünnepélyes aláírása. Elmondja, hogy a testületnek el kell fogadnia a 
megállapodás tervezetet. Ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Tájékoztatja a 
testületet, hogy felmérték a hivatalban, hogy milyen eszközöket, mennyi létszámot vinnének 
át a járáshoz, ez a hivatal esetében egy helység és egy számítógép biztosítását erre, illetve egy 
üres álláshely átadását jelenti.  Elmondja, hogy az önkormányzat részéről Barabás Róbert lesz 
a kapcsolattartó. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
71/2012. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok 
kialakítása tárgyban jelen határozat-tervezet mellékletét képező megállapodást az 
előterjesztés szerinti tartalommal és formában elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt megállapodás 
aláírására.  

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

 
II. 

 
2013. évi belső ellenőrzési munkaterv 

 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy eddig kistérségi szinten működött a belső ellenőrzési feladatok ellátása, a 
kistérség vélhetően január 1-től nem fog már működni. Elmondja, hogy a 2013. évi belső 
ellenőrzési feladatokat ugyanazzal a céggel tervezi végeztetni, mint az eddigiekben, a Vincent 
Auditor Kft-vel. Tájékoztatja a testületet, hogy a belső ellenőrzési terv előzetesen egyeztetésre 
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került. Az ellenőrzés célja elsősorban a KTKT felbomlása miatti pénzügyi elszámolásokra 
vonatkozik. Ismerteti, hogy a tervben 2 témakerült megjelölésre, melyek sorrendje változhat. 
 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
72/2012. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

1. Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozó 
önkormányzati belső ellenőrzési  tervet jelen határozat mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: képviselő-testület 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 

III. 
 

Ágaprító gép beszerzése 
 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy az önkormányzat 2011. decemberében kapott támogatást az önkormányzat 
feltételeinek jobbítása céljából, mely összeg még nem került teljes mértékben felhasználásra. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a hátrányos helyzetű önkormányzati besorolás miatt a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a település önfenntartó képességet segítő dologi eszközök 
beszerzése kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy a mezőgazdasági hulladék feldolgozása 
céljából egy ágaprító gépet vásároljon az önkormányzat. Elmondja, hogy a környezetvédelmi 
felügyelőségnél feljelentették az önkormányzatot, mely során az önkormányzatnak arról 
kellett nyilatkoznia, hogy mit kezd a településen keletkező zöld hulladékkal. Álláspontja 
szerint ezen probléma megoldása érdekében is szükség van ezen gép beszerzésére. Ismerteti, 
hogy a tervek szerint hetente egyszer lesz majd lehetőség 10 cm átmérőig az ágakat, 
nyesedékeket a kijelölt területen lehelyezni. 
 
Vörös Györgyné:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja az aprítógép beszerzését. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 6 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 



 4

73/2012. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
Ágaprító gép vásárlása 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2011.(XII. 23.) 
BM rendeletben foglaltak alapján kapott hátrányos helyzetű önkormányzatok 
kiegészítő támogatása terhére egy ágaprító gép beszerzéséről határoz legfeljebb 
2.500.000,- Ft bruttó összegig. 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 

IV. 
 

E g y e be k 
 
 
Szamosi Antalné kérelme 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
Frick József:  
Ismerteti a kérelemben foglaltakat, mely szerint Szamosi Antal Lászlóné bérelni szeretné az 
orvosi rendelő feletti lakást.  
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a lakás bérbe adását kérelmező részére támogatja. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is- egyhangúan, 6 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
74/2012. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
Szamosi Antal Lászlóné kérelme 

1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szamosi Antal Lászlóné, 
Császártöltés Tavasz u. 29. szám alatti lakost - kérelmére - a Császártöltés Keceli u. 5. 
szám alatti társasház I/1. számú, 110 m2 nagyságú önkormányzati tulajdont képező lakás 
lakásbérlőjéül kijelöli. 

2.) A bérleti díj összegét a 114/2011. (XII.14.) számú képviselő-testületi határozatban, 
foglaltak alapján kell megállapítani. 

3.) A lakásbérleti jogviszony 2012. október 26. napjától határozatlan időre szól. 
4.) A lakás esetleges felújításával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség az 1. pontban 

megjelölt bérlőt terheli. 
5.) A bérlő 4. pontban meghatározott költségei nem számolhatóak el, illetve a bérleti díj 

összege ezen költségekkel nem csökkenthető. 
6.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésével, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
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 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Bergmann Jánosné hozzászólása 
 
Bergmann Jánosné:  
Tájékoztatásul ismerteti a képviselőkkel, hogy a napokban érkezett címére a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal megkeresése Ámann József panaszával kapcsolatosan. A megkeresés 
értelmében Ámann József szeptember 11-én, majd október 3-án is megjelent a 
Kormányhivatalnál ahol a panaszával kapcsolatosan jegyzőkönyvet vettek fel. A 
jegyzőkönyvben foglalt panaszai szerint nevezett sérelmezi, hogy Császártöltés Község 
Jegyzője súlyosan megsérti a tájékoztatási kötelezettséget, egyetlen levélre, emailre sem 
válaszol, melyet nem tart véletlennek, mivel Ámann József jegyzőkönyvbe foglalt 
nyilatkozata szerint a polgármestertől a jegyző olyan utasítást kapott, hogy ami Ámann 
Józseftől érkezik, azt dobják a szemétkosárba. Ismerteti a megkeresésében foglaltakat, 
továbbá elmondja, hogy a Kormányhivatal az ügyben hatásköre hiányát állapította meg, 
tekintve azonban, hogy a polgármester is érintett a panasz szerint az ügyben, ezért neki mint 
alpolgármesternek átadták az ügyet a vizsgálat lefolytatása céljából. Tájékoztatja a testületet, 
hogy a vizsgálat lefolytatásáról gondoskodik, illetve annak eredményét a későbbiek során a 
Kormányhivatalnak és Ámann Józsefnek megküldi. 
 
Frick József: 
Tájékoztatja a testületet, hogy Ámann Józseffel több ügye van folyamatban az 
önkormányzatnak a bíróságon Kiskőrösön és másodfokon Kecskeméten egyaránt. 
 
Ledniczky László: 
Megkérdezi, hogy az önkormányzati törvény mit ír elő ilyen esetre. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatást ad arról, hogy ezt a panaszt az alpolgármesternek kell kivizsgálnia a 
polgármester érintettsége miatt. Ismerteti továbbá, hogy Ámann József több hasonló esetben 
fordult már a Kormányhivatalhoz panasszal és a panaszok kivizsgálása során minden esetben 
megállapítást nyert, hogy nevezett a megkereséseire határidőben választ kapott, azonban a 
neki szóló küldemények valamennyi esetben „átvételt megtagadta” jelzéssel érkeztek vissza a 
feladóhoz. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel híján Frick József polgármester a zárt ülést 8,00 órakor bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
  Frick József      Hábermayer Viktória 
  polgármester                jegyző 
 
 


