
Ügyiratszám: 34-1/2013. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült :    Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. február 20-án 16,00 órai  
       kezdettel megtartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó  
                        termében. 

 
Jelen vannak : Frick József polgármester, Bergmann Jánosné és Liska Antal  
                                 alpolgármesterek, Berger Andrásné, Hegyi Zoltán, Ledniczky László,   
                                 Stadlerné Csányi Éva, Vörös Györgyné képviselők. 
             

  (8) 
 

Külön meghívott:  Gatter István pénzügyi csoportvezető, Herczegné Koch Éva NNÖ  
         elnöke, Berger Józsefné művelődésszervező, Jerkovits János  
                                   könyvvizsgáló 
              
Hábermayer Viktória jegyző 

Berger Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 
Frick József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a Kábel Tv-n keresztül a falu 
lakosságát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a napirendek 
kihirdetésre kerültek. Javasolja kiegészíteni a napirendet a Magyar Zarándokút pályázattal, a 
közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv, valamint a Császártöltés Fejlődéséért 
Közalapítvánnyal kapcsolatos napirendekkel. 
 
 
A Képviselő-testület – a javasolt kiegészítéssekkel 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 1/2013. 

(II.24.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2/2012. (II.26.) 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 2/2013. 
(II.24.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetéséről 
Előadó: Frick József polgármester 

5.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.  
      (II.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
      térítési díjáról szóló 3/2009. (II.22.) rendelet módosításáról  
      Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
6.) Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve 

Előadó: Frick József polgármester 
7.) Császártöltés Község Önkormányzatának 2013. évi kulturális programterve 

Előadó: Berger Józsefné művelődésszervező 
8.) Egyebek: 

- Gyermek-, diák és alkalmazotti étkeztetés vállalkozási szerződésének 
módosítása 

- Idősek Otthona fenntartásának átvétele a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi 
Társulástól 

- Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2013. évi felhasználása 
- KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében 

történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti 
közbeszerzési szabályzat tárgyalása, elfogadása 

- 2013/2014-es óvodai beiratkozás rendjének meghatározása 
- Általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításának véleményezése 
- Általános iskolai tornaterem fűtésének korszerűsítése 
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó igény benyújtása 
- Zarándokúttal kapcsolatos kötelezettségvállalás 
- Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
- Császártöltés Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
- Magyar Zarándokút császártöltési szakaszának kiépítése építési beruházás 

közbeszerzési eljárása 
- Köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok 

meghatározása 
- Márin József ingatlanvásárlási kérelme 
- Walterné Szabados Erzsébet munkájának elismerése 

 
 

I. 
 

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy legutóbbi ülését a testület 2012. december 19-én tartotta, mely nyilvános 
ülésen az alábbi határozatok születtek: 

- a 91/2012. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi határozatban veszélyes anyagok 
elszállításának megoldásáról döntött a testület; 

- a 92/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a szociális étkeztetés 
szakmai programjának elfogadásáról döntött a testület; 



 3

- a 93/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a házi segítségnyújtás 
szakmai programját fogadta el a testület; 

- a 94/2012. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi határozatban a 2012. évi kulturális 
életről szóló beszámoló elfogadásáról született döntés; 

- a 95/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a közművelődési 
feladatok ellátásáról határozott a testület; 

- a 96/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a testület a  Kiskőrösi 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadásáról határozott; 

- a 97/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a Császártöltési 
Napköziotthonos Óvoda alapító okirata került elfogadásra; 

- a 98/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozatban a Császártöltés 
Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumának újjáválasztásáról határozott a testület; 

- a 99/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozatban önkormányzati 
tulajdonú lakások, garázsok és egyéb ingatlanok 2013. évi bérleti díjának 
megállapítását végeztük; 

- a 100/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozatban forgalomkorlátozó 
tábla kihelyezéséről született döntés a császártöltési VÍZMŰ telephelyéhez vezető 
út két végére, ismerteti, hogy a táblák elkészültek, de még nem kerültek 
kihelyezésre; 

- a 101/2012. (XII.19.) számú Képviselő-testületi határozatban egészségügyi 
alapellátásban működő szolgáltatók – háziorvosok, fogorvos – megbízási 
szerződéseinek felülvizsgálatáról határozott a testület. 

 
Zárt ülésén a testület 

- a 102/2012. (XII.19.) – 103/2012 számú Képviselő-testületi határozatokban 
egyszeri átmeneti segélyekről döntött. 

 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta a napirenddel 
kapcsolatosan: 
 
1/2013. (II. 20.) 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 

 
 
 

Napirenden kívüli észrevételek, hozzászólások 
 
 
Frick József:  
Tájékoztatást ad arról, hogy Császártöltés község közbiztonságának megteremtése, megőrzése 
nem csak az önkormányzat dolga, hanem a lakosságé is. Hangsúlyozza, hogy elsősorban 
azoké a mezőgazdasági vállalkozóké is, akik ide települt embereket foglalkoztatnak. Kéri 
ezen vállalkozókat, hogy alaposan gondolják át kit alkalmaznak csak azért, hogy kevesebb 
napszámot kelljen fizetni. Elmondja, hogy a legutóbb olyan személynek adott munkát egy 
nagy mezőgazdasági vállalkozó, aki idős emberek megtámadásáért, kifosztásáért volt elítélve. 
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Álláspontja szerint lehet a településen több rendőr is, de egy ilyen ember teljesen fel tudja 
borítani a község közbiztonságát. 
Ismerteti, hogy az ivóvízről a szolgáltatónak, a Körösvíz Kft-nek az az álláspontja, hogy nem 
az ivóvíz minősége változott, hanem az Uniós szabvány. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
2012. december 31-én ugyanazt az ivóvizet itták a helyi lakosok, mint február 20-án. Az 
ivóvíztől senkinek baja nem lesz, de amennyiben valakinek nem felel meg az eddigi ivóvíz,  
annak lehetősége van arra, hogy a pékudvarban munkaidőben 1-1 üveg palackos vizet 
átvegyen. Ismerteti, hogy ez egy átmeneti időszak, a piactéren egy nagy víztisztító konténer 
kerül elhelyezésre, amely egy éven keresztül biztosítja majd egy csapon keresztül az 
arzénmentes ivóvizet. Elmondja, hogy arzénmérgezésbe még senki nem halt bele a 
településen, és nem is fog meghalni. Tájékoztat arról, hogy a településen az ivóvíz 
arzénértéke épp hogy felette van az Uniós előírásoknak. Véleménye szerint mindenki 
nyugodtan igya azt a vizet, amit eddig is ivott, de aki úgy érzi, hogy szüksége van 
arzénmentes vízre, annak az önkormányzat palackos vizet biztosít az átmeneti időszakban. 
Elmondja, hogy a víztisztítás költségét jelenleg az állam és az Európai Unió fizeti, és ennek 
költségét később majd vélhetően beépítik majd az ivóvíz árába. 
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a haláleseti értesítések kifüggesztésére már mindkét temetőnél 
lehetőség van, a régi temető bejáratánál elhelyezésre került egy üvegszekrény, amelybe az 
értesítések elhelyezhetők. 
Ismerteti, hogy az év eleje a segélykérők számának növekedésével jár. Elmondja, hogy 
jelenleg 29 fő részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 2 fő rendszeres szociális 
segélyben,  36 fő pedig lakásfenntartási támogatásban. Ez utóbbi is 90%-os támogatottságú, 
10% az önrész. Nehéz kiszűrni, hogy ki az aki ezzel visszaél, a vélelmezett jövedelmet 
továbbra is alkalmazni fogja az önkormányzat. Kéri, hogy aki Németországban dolgozik, 
vagy nem vallja be a munkáját, ne kérjen támogatást. 
Felhívja a figyelmet az adó 1%-ának felajánlására. Elmondja, hogy amennyiben nem ajánlják 
valamelyik alapítványnak, akkor ez elveszik. Kéri a császártöltésieket, hogy fordítsanak rá 
gondot, hogy ez az 1% valóban a helyi alapítványoknak menjen. Kéri továbbá, hogy lehetőség 
szerint minél többen a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány javára ajánlják fel adójuk 
1%-át.  
Változásként elmondja, hogy az önkormányzat eddig fejkvóta alapján kapta a támogatást az 
államtól, az idei évtől kezdve azonban feladatalapú a támogatás, mely támogatási mód 
változásával az önkormányzat rosszabbul járt. Ismerteti, hogy az önkormányzat fő 
jövedelemforrása eddig az adó volt. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat nem emelt adót, 
nem vezetett be újabb adónemet sem, nem akar további terhet tenni a lakosságra. De felhívja a 
lakosság figyelmét  a kivetett adó befizetésére, ismerteti, hogy a kiszabott adót a „nem 
fizetőktől” az önkormányzat következetesen be fogja hajtani, a hátralékosokat át fogja adni 
behajtás céljából a bírósági végrehajtónak. Álláspontja szerint meg kell érteni, hogy ebből 
fizeti az önkormányzat a kötelező feladatait: közvilágítás, étkeztetés, csapadékvíz elvezetés, 
stb. Elmondja, hogy ugyanígy fognak eljárni a szennyvíz-csatorna érdekeltségi 
hozzájárulások esetében is. Ismerteti, hogy a helyi adómérték az országos átlag alatt van, az 
adó szükséges rossz, de e nélkül sem az állam, sem az önkormányzat nem tud működni. Az 
adót mindenkinek kötelessége megfizetni. Tájékoztat arról, hogy az önkormányzatnak 
továbbra is az az álláspontja, hogy segélyt nem fog kapni az, aki az adót nem rendezi, adózni 
kell azért, hogy a település működőképes maradhasson. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a járási hivatal ügysegédje minden szerdán délelőtt található 
meg a hivatalban. 
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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:  
Ismerteti, hogy az írásos anyagot február 15. napjáig a testület tagjai megkapták. Felkéri 
Gatter István Költségvetési Irodavezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Gatter István:  
Ismerteti, hogy a most előterjesztett rendeletmódosítással a költségvetés fő összege 294.239,- 
ezer Ft-ról 366.720,- ezer Ft-ra nő. Elmondja, hogy a bevételeket a szennyvíz-érdekeltségi 
hozzájárulás 4,5 m Ft-jával csökkenteni kellett, a 7,5 millió Ft-tal tervezett lakásértékesítés 
során a bevétel beérkezése 2013. évben valósult meg. Az adósságkonszolidáció keretében  
70.529,- ezer Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, illetve az elő évek 
pénzmaradványa 13.952,- ezer Ft volt. Elmondása szerint a kiadások összegét az 
adósságkonszolidációból származó támogatás terhére történt hitelek visszafizetése, a kifizetett 
folyószámlahitel kamata emelte. 
 
Vörös Györgyné:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság átbeszélte a rendelet-tervezetet. Reméli, hogy a 
szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás hátralék majd csökkenni fog. Elmondja, hogy a Pénzügyi 
Bizottság a rendelet elfogadását javasolja. 
 
Ledniczky László:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendeletet formailag átnézte, 
elfogadását javasolja. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát is - egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:  
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2013. ( II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2012. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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III. 
 

Középtávú tervezés a stabilitási törvény alapján 
 
Előadó: Frick József polgármester 
 
/ Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy határozatot kell hozni a napirend kapcsán, bár még azt sem lehet tudni, hogy a 
következő hónapban mi lesz.  
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
2/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Középtávú tervezés 
 
1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételeinek, 

valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
2013. 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:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a normatíva alapú támogatás megszűnt, 2013. január 1. napjától 
feladatalapú támogatást vezettek be, az önkormányzat az államtól csak a kötelezően ellátandó 
feladatokra kap pénzt. Kötelezően ellátandó feladatokként említi az oktatási, óvodai ellátást, 
egészségügyi ellátást, közvilágítást, ivóvíz biztosítását, köztemető működtetését stb. Ismerteti, 
hogy az önkormányzat ezzel az új típusú támogatással több, mint 40 millióval kapott 
kevesebbet, a súlyadó 60%-át megvonták. Biztos benne, hogy ahogyan eddig is tették, a 
képviselő-testület segítségével továbbra is megoldják a működtetést. Elmondja, hogy 
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semmiféle önként vállalt feladatot (pl.: egyesületek támogatása) nem tehettek a 
költségvetésbe. Ismerteti, hogy a tervezett közfoglalkoztatás túl van plankolva, a számok 
hétről-hétre változnak. Kiemeli, hogy a rendelet-tervezetben 11 millió Ft-os mínusszal 
terveztek. 
 
Vörös Györgyné:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság táblázatról-táblázatra tételesen végignézte 
az előterjesztést, melyet szépen kidolgozott költségvetésnek tart. Elmondja, hogy a bizottság 
számított ilyen pénzügyi adatokra, ez nem volt számukra meglepetés. Ismerteti, hogy a 
Pénzügyi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Ledniczky László:  
Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet szintén elfogadásra javasolja. 
 
Jerkovits János:  
Tájékoztatja a testületet, hogy könyvvizsgálóként átnézte a tervezetet, minden táblát sorra 
véve, a táblázatok adatain belül konzisztencia hiányokat nem tapasztalt. A kiadott rendelet-
tervezetet szépen összeállított költségvetésnek tartja. Elmondja, hogy a Költségvetési 
Irodavezetőtől korrekt válaszokat kapott a kérdéseire. A rendelet-tervezet elfogadását 
javasolja. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát valamint a könyvvizsgáló véleményét is - egyhangúan, 7 igen szavazattal 
megalkotja alábbi rendeletét:  
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2013. ( II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2013. 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 
önkormányzati rendelet szabályozza többek között az óvodai, iskolai, alkalmazotti, valamint a 
szociális étkeztetés térítési díjait is. Elmondja, hogy a gyermek, diák és alkalmazotti 
étkeztetés szolgáltatói feladatait a TKT- Gasztro, a szociális étkeztetés szolgáltatói feladatait 
az Erd- Gasztro Kft látja el. Ismerteti, hogy a TKT- Gasztro Kft megkeresésében tájékoztatta 
az önkormányzatot a gyermekétkeztetés vállalkozói díjainak március 1. napjával, az infláció 
mértékével történő emeléséről, ezért a vállalkozói díj módosítása tette szükségessé a kiadott 
rendelet-tervezet elkészítését, az alaprendelet módosítását. Kiemeli, hogy a rendelet-tervezet 
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mellékletében szereplő díjak közül csak az óvodai, az iskolai valamint a szociális étkeztetés 
díjai módosulnak 2013. március 1. napjától. Ismerteti a rendelet-tervezet mellékletében 
szereplő térítési díjak mértékét. 
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
Frick József:  
Ismételten felhívja figyelmet arra, hogy az ingyenes étkezők és a kedvezményesen étkezők 
hiányzás esetén szóljanak időben, mert az önkormányzat súlyos milliókkal járul hozzá az 
étkeztetéshez. Felhívja a figyelmet, hogy az ebédet továbbra sem engedik elvinni az 
ebédlőből. 
 
Ledniczky László:  
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság formailag rendben találta a rendelet-tervezetet, annak 
elfogadását javasolja. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság 
javaslatát is - egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotja alábbi rendeletét:  
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2013. ( II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
                   A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

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

VI. 
 

A Képviselő-testület 2013.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 
megtartására tesz javaslatot. A tervezetben szereplő napirendek jogszabályok által kötelezően 
előírt napirendeket takarnak, melyek meghatározása egy ütemezett, kellően előkészített 
munkavégzést tesz lehetővé. 
 
 
A Képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
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3 /2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Képviselő-testület 2013.évi munkaterve 
 
1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét 

jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

VII. 
 

Császártöltés Község Önkormányzatának 2013. évi kulturális programterve 
 
 
Előadó: Berger Józsefné művelődésszervező 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Berger Józsefné:  
Köszönti a testület tagjait. Ismerteti az írásban előterjesztett kulturális programtervet. 
Elmondja, hogy a kulturális szervezőmunka ellátása folyamatos tevékenységet kíván. Ezek 
területei a következők: községi rendezvények: hagyományos nagyrendezvények, egyéb 
programok, az önkormányzat rendezvényeinek szervezése, Császártöltési Hírmondó 
szerkesztése, kiadása, sportprogramok, táborok, pályázati munka, Sváb Tájház, 
hagyományőrző tevékenység, kiállítások szervezése, iskolai- óvodai és könyvtári programok, 
szolgáltatói tevékenység, alapítványi munka. Tájékoztatást ad arról, hogy a Közösségek Háza, 
Tájház és Teleház mellett az óvoda és iskola is szerepet játszik a közművelődési feladatok 
ellátásában, illetve megemlíti a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szerepvállalását is. Tervei szerint az idei évben próbálnak vállalkozókat bevonni, illetve a 
Kiskunsági Nemzeti Park is felajánlotta szolgáltatásait. Ismerteti, hogy a pályázati 
lehetőségek szűkösek, a pályázatok figyelésére nagy hangsúlyt fektet. Elmondja, hogy 
következetesen beszedésre kerülnek az eszköz- és terembérleti díjak. Ismerteti, hogy 2013. 
január 1. napjától belépőjegyet szednek a Tájházban  
Kiemeli, hogy a 2013-as év kiemelt feladata lesz a Magyar Zarándokút pályázat első 
ütemének megvalósítása, melynek keretében a Postától a Templomig tartó Zarándoksétány 
kerül kialakításra. Ebben a szakaszban kerül sor e szakaszon a járdák térkövezésére, az iskola 
előtti kerítés elbontására, utcabútorok elhelyezésére, szobrok bővítésére, Tematikus 
szoborpark kialakítására, illetve ekkor kerül elhelyezésre Császártöltés alapító köve is. 
Ismerteti, hogy jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik, az első előlegigénylésre 
már megérkezett 13.344.200,-Ft. 
Tájékoztatást ad a községi nagyrendezvényekről és azok tervezett időpontjairól valamint a 
pályázatokról. Elmondja, hogy a leltározási munkálatok elvégzéséhez kell forrást keresni, 
illetve a Mesterségek udvara műhelyét tervezi bővíteni egy cipészműhely kialakításával. 
Ismerteti, hogy folyamatosan gyűjtik a Tájház néprajzi gyűjteményét, múzeumpedagógiai 
órákat a jövőben is terveznek. Megpróbálnak komplett turisztikai csomagokat összeállítani a 
Vörös mocsár látogatásával egybekötve a Kiskunsági Nemzeti Parkkal karöltve. Tervei 
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szerint szórólapot juttatnának el a környékbeli iskolákhoz, intézményekhez, turisztikai 
irodákhoz. Részletezi az írásos előterjesztésben szereplő 2 gyermek és 2 felnőtt programot, 
mely programok bővíthetőek, változtathatóak. Ismerteti, hogy a Császártöltés Fejlődéséért 
Közalapítvány is keresi a pályázati lehetőségeket. Felhívja a figyelmet az 1% felajánlására, 
tájékoztatást ad arról, hogy az alapítványok adószámait a Hírmondó következő számában 
megjelenítik. 
 
Frick József:  
Hangsúlyozza, hogy a kultúrára nem sajnálja az önkormányzat a pénzt, a finanszírozási 
lehetőségeket kihasználják. 
 
Liska Antal:  
Jónak találja a „Töltsön egy napot Császártöltésen” címmel ajánlott turisztikai 
programcsomagot. Álláspontja szerint ez igazán akkor lesz kihasználva, ha megoldódik a 
szálláslehetőség, elkészül a Módus Kft. panziója. Megkérdezi, hogy tudnak-e arról valamit, 
hogy mikor készül el az a beruházás. Az alapítványi felhívásokat véleménye szerint el kellene 
juttatni a könyvelőirodákba és a nagyobb cégekhez is. 
 
Frick József:  
Tudomása szerint március 31. napjáig szeretné befejezni a beruházást a tulajdonos, parkosítási 
feladatok vannak még hátra. 
 
Berger Józsefné: 
A Zarándokúra visszatérve elmondja, hogy az I. ütemnek november 30-ig kell elkészülnie. 
Lesz egy zarándoksegítő csapat, akik körbevezetik majd az embereket. Ismerteti, hogy az 
említett beruházásra a Zarándokút kapcsán számítanak, ez az állomás is egy pihenőhely lenne. 
 
Vörös Györgyné:  
Javasolja, hogy ezeket a programcsomagokat természet-és környezetvédelemmel foglalkozó 
középiskolákban is népszerűsítsék. A nyári hagyományőrző táborra – ha nincs is nyertes 
pályázat - véleménye szerint teremtse elő az önkormányzat a pénzt. Álláspontja szerint ha 
nem sikerül a pályázaton pénzt nyerni, akkor is meg kellene tartani a tábort, ha csak egy 
naposra, akkor is. Köszöni az egész évben végzett munkát és a beszámolót. 
 
Bergmann Jánosné:  
Álláspontja szerint a programterv részletes, melyet nagyon jónak talál. Elmondja, hogy az 
állam nagyon kevés támogatást ad ezen feladatok megvalósításához. A maga és kollégái 
nevében felajánlja segítségét. 
 
Berger Józsefné: 
Ismerteti, hogy 5 évre vállaltak kötelezettséget a Zarándokúttal kapcsolatosan, az öt év alatt 
meghatározott látogatószámot kell produkálni. Álláspontja szerint több település 
összefoghatna és az iskolásokat is be lehetne vonni a zarándoklásba. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Ezzel egyetért, mint az iskola igazgatója. Elmondja, hogy az iskolások nyáron ki fogják 
próbálni a zarándoklást. Elmondja, hogy az iskolai alapítvány részére az idei évben még nem 
lehet az 1%-okat felajánlani, ezért ő is kéri a szülőket, hogy akik az iskolai alapítványba 
adnának pénzt, azok az idei évben a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány javára ajánlják 
fel adójuk 1%-át. 
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A Képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
4/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Község Önkormányzatának 2013. évi kulturális programterve 
 
1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi kulturális 

programtervet a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A kulturális programterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Frick József polgármester 17.15 órakor szünetet rendelt el, a Képviselő-testület 17.25 órakor 
folytatta munkáját. 
 
 
 

VIII 
 

Egyebek 
 
 
Gyermek-, diák és alkalmazotti étkeztetés vállalkozási szerződésének módosítása  
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy a vállalkozói szerződés módosítása azért szükséges, mert a szolgáltatást végző 
TKT- Gasztro Kft a gyermekétkeztetés vállalkozói díjainak március 1. napjával, az infláció 
mértékével történő emeléséről döntött.  
 
Frick József:  
Tájékoztatást ad arról, hogy a szülők gyermekétkeztetés esetén csak a nyersanyagköltséget 
fizetik meg, az egyéb költségeket az önkormányzatnak kell viselnie. Elmondja, hogy egy-egy 
ilyen emelés jelentősen érinti az önkormányzatot is. Kéri a szülőket, hogy időben jelezzék, ha 
a gyermek nem megy étkezni, hogy kevesebb kára legyen ebből az önkormányzatnak. 
Ismerteti, hogy az önkormányzat éves szinten 5-6 millió Ft-ot fizet ki gyermekétkeztetés 
kiegészítésére.  Felhívja a figyelmet, hogy nem ingyenes az étkezés, az emelés nagyobbik 
része az önkormányzaté. 
 
Vörös Györgyné:  
Tudomása szerint a környező településeken sokkal szigorúbban veszik az étkezés lemondását, 
az esetek többségében ezeken a településeken már az előző nap reggelig kell jelezni a 
távollétet. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a napirendet. 
 
Ledniczky László: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a napirendet. 
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Liska Antal:  
Említést tesz arra vonatkozóan, hogy ez az ebédlemondás örök téma. Véleménye szerint 
biztosan van olyan lehetőség, hogy rákényszerítsék ezen önkormányzati kiegészítés 
kifizetésére a szülőket. 
 
Bergmann Jánosné:  
Álláspontja szerint az utóbbi időben javult a szülők hozzáállása. Az óvodából rájuk 
telefonálnak, ha hiányzik a gyerek. Ha nem szól a szülő, kijelentik, és másnap nem kap 
ebédet. Az előző nap 2 óráig történő bejelentési lehetőség véleménye szerint nagyon liberális. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság és Ügyrendi Bizottság javaslatát 
is - egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
5/2013. (II. 20.) 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 óvodai és iskolai gyermekétkeztetés nettó vállalkozói 
díjainak összegét 2013. március 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 

- Óvodai étkeztetés összesen:     507,- Ft 
 ebből tízórai:       102,- Ft 
  ebéd:                  315,- Ft 
  uzsonna:                 90,- Ft 
- Iskolai étkeztetés összesen: 594,- Ft 

ebből tízórai:  110,- Ft 
  ebéd:  378,- Ft 
  uzsonna: 106,- Ft 

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

 
Határidő: szerződés aláírására 2013. február 28. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Idősek Otthona fenntartásának átvétele a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulástól 
 
Előadó:  Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy a kiskőrösi kistérség megszűnt. Elmondja, hogy a Kiskőrösi és a 
Császártöltési Idősek Otthona intézmény működött a kistérségi társulás fenntartásában 
(KTKT). Elmondja, hogy Kiskőrös Város kérte, hogy a KTKT-tól 2013. július 1-től át az ő 
tagintézménye Kiskőrösre, a császártöltési pedig Császártöltésre kerüljön át. Ismerteti, hogy 
az előterjesztés is arról szól, hogy az Idősek Otthona császártöltési telephelye 2013. július 1. 
napjától Császártöltés Község Önkormányzatához fog tartozni. Tájékoztatást ad arról, hogy az 
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utóbbi időben több esetben előfordult, hogy a bajai krónikus belgyógyászatról a császártöltési 
otthonba akartak beteget küldeni. Hangsúlyozza, hogy azt kell tudomásul venni, hogy ide nem 
lehet bárkit bármikor felvenni. Elmondja, hogy volt olyan beteg, akit péntekre kiadtak a 
kórházból, hétfőn pedig itthon meghalt. Felhívja a figyelmet, hogy a császártöltési otthon nem 
olyan otthon, ami a krónikus betegeket a kórházból azonnal át tudja venni, itt csak 
üresedéskor lehet embert felvenni, folyamatos teltházzal működik az intézmény. 
 
Vörös Györgyné:  
Ismerteti, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a Pénzügyi Bizottság javasolja az otthon 
átvételét. 
 
Ledniczky László:  
Megemlíti, hogy tavaly szóba került már ez a téma. Álláspontja szerint nem biztos, hogy ezt 
az önkormányzatnak kell működtetni, lehet alapítvány vagy vállalkozó is a működtető. 
 
Frick József:  
Tájékoztatást ad arról, hogy vállalkozó ezen hasznot nem termelne, létszámot kellene ehhez 
bővíteni. Ismerteti, hogy az állami támogatás nem nő, a költségek viszont jelentősen. Egy 
alapítványi működtetésű intézmény elmondása szerint már könnyebben mozog az 
alkalmazottakkal, a bérekkel, a bevitt vagyonnal, stb. Elmondja, hogy az önkormányzat ezt 
nem teheti meg, a jelen álláspont szerint nullásra kihozni a működtetést nem lehet, a gondolat 
azonban még nincs elvetve. 
 
Liska Antal:  
Kéri, hogy figyeljenek arra, hogy az átadásra minden papír és engedély legyen meg, mert 
ezzel már volt gondja az önkormányzatnak 2007-ben, mikor átadásra került az otthon a 
KTKT-hoz. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
6/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Idősek Otthona fenntartásának átvétele a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulástól 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
ápolást, gondozást nyújtó szociális ellátási feladathoz tartozó idősek otthona 
(Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona) 
császártöltési telephely-intézményi egység fenntartását 2013. július 1. napjától át 
kívánja venni a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulástól. 

2. A Képviselő-testület 2013. július 1. napjától az ápolást, gondozást nyújtó szociális 
ellátási feladathoz tartozó idősek otthona feladatainak ellátásáról új költségvetési szerv 
alapításával, a „Császártöltési Idősek Otthona” elnevezésű intézmény által 
gondoskodik. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

4. A Képviselő-testület a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és 
Császártöltési Idősek Otthona intézmény KTKT Társulási Tanácsa általi 
megszüntetését követően a jelen határozat 2. pontjában szereplő intézmény alapító 
okiratának elkészítésével megbízza a jegyzőt.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2013. évi felhasználása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
alapján a települési önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának felhasználásáról a Képviselő-
testületnek évente a költségvetési rendelet és zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell 
rendelkeznie. Elmondja, hogy a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló önkormányzati 
rendeletet meghatározza, hogy az alap bevételeit milyen célokra lehet felhasználni. Ismerteti 
az előterjesztésben szereplő 2013. évi felhasználási tervet. Tájékoztatást ad arról, hogy az alap 
2012. évi pénzmaradványa 1.057.370,-Ft, amely a befolyt 2011. évi talajterhelési díjak egy 
részéből, valamint a 2012. évi talajterhelési díjak összegéből adódik. Elmondja, hogy az 
előterjesztés szerint csapadékvíz elvezető árkok kialakítására, karbantartására, tisztítására, 
illetve a támfal helyreállítására, hulladékgazdálkodási terv aktualizálására, parkgondozásra, 
parlagfű elleni védekezésre lehet felhasználni az alapba befolyt összeget. 
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
 
7/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Környezetvédelmi Alapba befolyt összegek 2013. évi felhasználása 

 
1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 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. 

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Környezetvédelmi 
Alap 1. pontban meghatározott célú felhasználásáról. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Frick József polgármester 

 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő 
üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési 
szabályzat tárgyalása, elfogadása 
 
 
Előadó:  Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy a hulladékgazdálkodási konzorcium pénzt nyert a régi telepek 
rekultivációjára., a nyertes pályázat eredményeképpen közbeszerzés lebonyolítása előtt áll. A 
határozat-tervezet szerint hozzá kell járulnia az önkormányzatnak a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásához, és el kell fogadnia az eseti közbeszerzési 
szabályzatot. 
 
Ledniczky László:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
8/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat tárgyalása, 
elfogadása  
 

1. Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására 
szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 
Rendszerben” elnevezésű projektjében létrejövő létesítmények, eszközök üzemeltetése 
és az ezekkel kapcsolatos települési szilárd hulladékra vonatkozó kiegészítő 
közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyban lefolytatandó hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásához hozzájárul. 

2. A Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a számú 
előterjesztés 1. mellékletét képező eseti közbeszerzési szabályzatot. Felhatalmazza a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzatai Társulást az 
üzemeltetési közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 

 
Határidő: 2012.03.15.             
Felelős:  polgármester              
 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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A 2013/2014-es óvodai beiratkozás rendjének meghatározása 
 
 
Előadó:  Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Felkéri Bergmann Jánosné óvodavezetőt a napirend ismertetésére. 
 
Bergmann Jánosné:  
Elmondja, hogy az óvodai beiratkozás idejét az önkormányzat határozza meg. A 2013/2014-
es évre vonatkozóan 2013. március 25-től 2013. március 27-ig naponta 8.00 órától 16.00 
óráig lesz a beiratkozás az óvodában a kiadott előterjesztésben foglaltak szerint. Ismerteti, 
hogy ezen időpont a Hírmondóban is közzé lesz téve. Elmondja, hogy azon gyermekek 
beiratkozását várják, akik 2014. május 31-ig töltik be a 3. életévüket. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a beiratkozáshoz a szülőknek el kell hozni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
lakcímkártyáját, TAJ számát, adószámát igazoló kártyákat. Szeretettel várnak minden 
csemetét. 
 
Stadlerné Csányi Éva:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ határozta meg az 
iskolai beiratkozás időpontját, ami április 8-9-én, 8-18.00 óra között lesz. Elmondja, hogy 
minden érintett szülőt külön értesítenek majd a beíratásról. 

 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
9/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
A 2013/2014-es óvodai beiratkozás rendjének meghatározása 

 
1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013/2014-as évre 

vonatkozóan a Császártöltési Napköziotthonos Óvodában az óvodáskorú gyermekek 
beíratásának időpontját 2013. március 25-től 2013. március 27-ig naponta 8.00 órától 
16.00 óráig tartó időtartamban határozza meg. 

 
Felelős: polgármester, óvodavezető 
Határidő: azonnal és értelemszerűen 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításának véleményezése 
 
 
Előadó:  Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy az általános iskola felvételi körzete eddig is a település közigazgatási 
területére terjedt ki innen kerültek felvételre a gyerekek. Kifejti, hogy Császártöltés település 
esetében nincs külön körzethatár megállapításának értelme. A település vonatkozásában a 
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felvételi körzet megegyezik a település közigazgatási területével. Elmondja, hogy a 
körzethatár megállapításának nagyobb településen van jelentősége, ahol több iskola működik. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
10/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításának véleményezése 

 
1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal által meghatározott Császártöltés település beiskolázási körzetét – 
mely szerint az általános iskola felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási 
területével – támogatja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Általános iskolai tornaterem fűtésének korszerűsítése 
 
 
Előadó:  Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy a régi fűtésrendszer elavult és korszerűtlen volt az iskolában. Elmondja, hogy 
most tönkrement a kazán, ezért a szükség vitte rá az önkormányzatot a fűtés korszerűsítésére. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Teleház sportcsarnokához hasonló rendszer került beépítésre, 
illetve kicserélésre került a kazán is, a gyakorlóterem fűtése is elkészült, kicserélésre kerültek 
továbbá a villanybojlerek, csapok, lefolyók az öltözőkben. Ismerteti, hogy az uszoda kazánja 
le lett választva. Álláspontja szerint erre az átalakításra nagyon nagy szükség volt, mert a 
fűtés itt nagyon elavult és korszerűtlen volt már. A korszerűsítésre a szükség vitte rá az 
önkormányzatot, egyébként nem került volna még sor erre a beruházásra. Nyárra a szociális 
blokk és a tornaterem felújítását tervezi. 
 
Vörös Györgyné:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetért az előterjesztéssel, annak 
elfogadását javasolja a testület felé. 
 
A Képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság javaslatát is - egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:  
 
11/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Általános iskolai tornaterem fűtésének korszerűsítése 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a helyi általános 
iskola működtetője az általános iskolai tornaterem fűtésének korszerűsítését határozza 
el bruttó 3.617.236,- Ft összegben. 
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2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra  
 
 
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 2013. 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. A támogatási igény 
benyújtásának határideje: március 25, benyújtás helye: Magyar Közművelődési Intézet. Kéri a 
testületet, hogy az előterjesztésben szereplő 1.800.000,- Ft összegű saját forrás biztosításáról 
határozzon. 
 
Vörös Györgyné:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő 1.800.000,-Ft 
önerő biztosítását, hiszen ezzel a település értékeit tudják növelni. 
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve – egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
 
12/2013. (II. 20.) 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 területileg illetékes 
Igazgatósága felé a 4/2004.(II.20.) NKÖM rendeletben foglaltak alapján. 

2. A Képviselő-testület a pályázathoz költségvetéséből 1.800.000,- Ft önerő biztosításáról 
határozott. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására 2013. március 25. 
Felelős: polgármester 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Magyar Zarándokút császártöltési szakaszának megvalósításával kapcsolatos 
kötelezettségvállalás 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Szóbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Ismerteti, hogy a Zarándokút császártöltési szakasza kiépítésének projektje 2 ütemben valósul 
meg. Az I. ütemben tematikus park kerül kialakításra, mely ütem 2013. november 30. napjáig 
tartana. A II. ütem 2014. április 1. és 2014. június 30. között valósulna meg, melynek keretén 
belül Zarándokpihenőt kíván az önkormányzat megvalósítani. Tájékoztatást ad arról, hogy az 
önkormányzat a projekt megvalósításához 53.376.800,- Ft-ot nyert pályázaton, melyből már 
13.344.200,- Ft-ot előlegként átutaltak az önkormányzat számlájára. Tájékoztatja továbbá a 
testületet, hogy az I. ütem megvalósításának tervezett költsége 48.876.800,- Ft, a II. ütemé 
4.500.000,- Ft. Kiemeli, hogy a Zarándokút császártöltési szakasza fenntartása kapcsán a 
Képviselő-testületnek tartalékot kell képeznie, az önkormányzatnak pótlási és karbantartási 
költségeket kell viselnie és erre kötelezettségvállalást kell tennie. 
 
Vörös Györgyné:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a napirend, illetve az előterjesztés elfogadását.  
 
Frick József: 
Kiegészítésként elmondja, hogy a művelődésszervező által említett Császártöltés alapköve 
jelenleg a KTSZ kerítésébe van beépítve és az iskola udvarában kerül majd elhelyezésre. 
Ismerteti, hogy ez az első írásos emlék a településről. Elmondása szerint két szobrot 
szeretnének még fából megfaragtatni a védőszentekről, Simonról és Júdásról.  
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve – egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
13/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Magyar Zarándokút császártöltési szakaszának megvalósításával kapcsolatos 
kötelezettségvállalás 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Zarándokút 
császártöltési szakaszának megvalósításával kapcsolatban a projektjavaslatban 
szereplő pénzügyi elemzések eredményeit és prognózisait megismerte, a Képviselő-
testület vállalja a fenntartási időszakban a pótlási és karbantartási költségeket a 
kimutatott veszteségeken felül. 

 
Határidő:  azonnal illetve folyamatos 
Felelős:  képviselő-testület 
 
 
 
Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
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Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatnak évente március 31. napjáig kell összesített 
közbeszerzési tervet készítenie, mely tervek nyilvánosak. Elmondja, hogy a 2013. évi kiadott 
terv tervezete szerint a Magyar Zarándokút császártöltési szakaszának kiépítését tervezi 
csupán az önkormányzat. Ismerteti, hogy a terv év közben módosítható, aktualizálható. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
14/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 

2. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét a melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 

3. A Képviselő-testület a nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy 
az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve a www.csaszartoltes.hu honlapra 
felkerüljön. 

 
Határidő:  azonnal; honlapon történő megjelentetésre: 2013.03.31. 
Felelős:  polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
 
Előadó:  Frick József polgármester 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Frick József: 
Tájékoztatja a testületet, hogy közbeszerzési szakemberek készítették, illetve dolgozták át az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatát. A módosítások nagy számára tekintettel a jelenlegi 
szabályzat hatályon kívül helyezése, új elfogadása vált szükségessé. 
 
Ledniczky László: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve - egyhangúan, 7 igen 
szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
15/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Császártöltés Község 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal 2013. március 1. napi hatállyal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 
132/2010. (XII.22.) számú Képviselő-testületi határozatot és az annak mellékletét 
képező közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: jegyző 
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Magyar Zarándokút császártöltési szakaszának kiépítése építési beruházás 
közbeszerzési eljárása 
 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/Írásbeli előterjesztés/ 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a tervezett beruházás közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi 
szükségessé. Ismerteti, hogy a testületnek a közbeszerzési szabályzatban foglaltak alapján az 
ajánlatok elbírálására 3 tagú bírálóbizottságot kell létrehoznia, mely személyekre a 
közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerint a polgármester tesz javaslatot. Tájékoztatást ad 
arról, hogy az előterjesztés 3 főre tesz javaslatot Liska Antal, Vörös Györgyné és Hegyi 
Zoltán személyében. létre, amely szakvéleményt és döntési javaslatot készít. 
 
Érintettek egyhangúan nyilatkozzák, hogy a jelölést elfogadják. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
16/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Magyar Zarándokút császártöltési szakaszának kiépítése építési beruházás közbeszerzési 
eljárása 
 

1. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Zarándokút 
császártöltési szakaszának kiépítése építési beruházás közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatosan az ajánlatok elbírálására 3 tagú bíráló bizottságoz hoz létre, melynek 
tagjai sorába az alábbi személyeket választja: 

- Liska Antal, 6239 Császártöltés, József A. u. 1. 
- Vörös Györgyné, 6239 Császártöltés, Bajcsy-Zs. u. 73. 
- Hegyi Zoltán, 6239 Császártöltés, József A. u. 6. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Határidő:  azonnal illetve folyamatos 
Felelős: képviselő-testület, polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 
/ Írásbeli előterjesztés / 
 
Hábermayer Viktória:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 2001-ben vezette 
be a köztisztviselők munkateljesítmény értékelésének rendszerét, mely törvény 2012. február 
29-ig volt hatályban. Ismerteti, hogy 2013. március 1. napjától hatályba lépett a közszolgálati 
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tisztviselőkről szóló törvény, amely ezt a munkateljesítmény értékelésének rendszerét 
ugyanúgy fenntartotta. Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 
évente kell meghatározni, és a korábbi szabályozás alapján ezek meghatározása a Képviselő-
testület hatásköre volt. Ismerteti, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben erre 
vonatkozó szabályozás nincs. Célszerűnek találja és javasolja, hogy a korábbiaknak 
megfelelően továbbra is a testület határozza meg ezen célokat. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal  
köztisztviselőinek 2013. 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 2013. évi költségvetésének végrehajtásában a 
gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, 
hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével. 

3. Az önkormányzati vagyonnal való hatékony gazdálkodás, az önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanvagyon egységes és egyedi nyilvántartásának naprakész 
vezetése. 

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

5. A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok megfelelő minőségű 
előkészítése, a folyamatban lévő pályázatok menedzselése. 

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

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

8. Az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a helyi közművelődési 
szervezetek művelődési céljai megvalósulásának elősegítése. A helyi német 
nemzetiség hagyományápolását előmozdító programok és szolgáltatások 
biztosításában való részvétel. Amatőr alkotó közösségek tevékenységének 
támogatása. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület                                                                                                                                   
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Frick József:  
A költségvetési rendelet elfogadása kapcsán utólagosan megemlíti, hogy két fajta nyugdíj van 
jelenleg, amit koruk alapján igénybe vehetnek a nők, 62 éves korukban, illetve 40 év 
szolgálati idő után mehetnek el. Ami biztos, az az éves nyugdíjemelés, a bérekkel ez már 
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közel sincsen így. Elmondja, hogy tavaly a kormány 40 év szolgálati időt teljesített nők közül 
30-40 ezer főre számított, ezzel szemben százezren vették ezt a lehetőséget igénybe. Ismerteti, 
hogy az önkormányzat intézményeinél jelenleg 4 személy van, akinek a 40 év utáni 
nyugdíjazása zajlik, és van olyan személy is, aki mehetne, de nem akar. Elmondja, hogy a 
költségvetésben 4 személy van így betervezve, melyből 2 fő az óvodát és 2 fő a hivatalt érinti. 
Ezeknek a dolgozóknak is járnak azok a pénzek, amelyek egyébként: végkielégítés, stb. Ezek 
plusz kiadást jelentenek az önkormányzatnak, és a felmentési idő alatt még két ember bérét 
kell fizetni. Az önkormányzat, megbecsülésképpen, természetesen minden juttatást megad a 
dolgozóinak. Ez egy jó lehetőség, a nyugdíj, a nyugdíjemelés biztos, javasolja hogy aki teheti, 
vegye igénybe. 
 
 
Márin József ingatlanvásárlási kérelme 
 
 
Előadó:  Frick József polgármester 
 
Frick József:  
Ismerteti, hogy Márin József bejelentette egy ½-ed részben önkormányzati tulajdonú, 
öreghegyi zártkerti ingatlanra vételi szándékát. 
 
Vörös Györgyné:  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a meghatározott 100,-Ft/m2  
áron értékesíteni a tulajdonrészt. 
 
A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát is figyelembe véve – egyhangúan, 7 
igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
 
18/2013. (II. 20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Márin József ingatlanvásárlási kérelme 
 
1.) Császártöltés község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát is – Márin József Császártöltés Bajai utca 72. szám alatti 
lakos kérelmére a császártöltési 3272 hrsz-ú, 1081 m2 nagyságú szőlő művelési ágú 
ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő ½ tulajdoni hányadának értékesítését határozza 
el. 

2.) A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 100,-Ft/m2 árban határozza meg. 
3.) A Képviselő-testület az ingatlan vevőjéül – Márin József Császártöltés Bajai utca 72. 

szám alatti lakost jelöli ki. 
4.) Az ingatlan adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a  

vevőt terheli. 
5.) A Képviselő-testület az ingatlan értékére tekintettel megállapítja, hogy a Nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) és (4) bekezdése alapján az 1. 
pontban meghatározott önkormányzati tulajdont képező ingatlan értékesítése esetén a 
Magyar Államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog nem illeti meg. 

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 
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Frick József polgármester a nyílt ülés napirendjeit 18, 10 órakor lezárta, a Képviselő-testület a 
hatósági ügyek megtárgyalása idejére az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)12.§ (4)bekezdése a.) 
pontjában foglaltak alapján zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

k.m.f. 
 
 
 

 
         Frick József                                                                                Hábermayer Viktória 
          polgármester                                                                                        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 


