
 
 
Ügyiratszám: 34-12/2014. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

 
Készült :   Császártöltés Község Képviselő-testületének 2014. november 3-án, 15.30 órai  
                     kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal 
                     polgármesteri irodájában 
 
Jelen vannak : Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor  
                                         alpolgármester, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva képviselők,             

      (4) 
 

Igazoltan távol maradt: Andocsné Lei Mónika, Hegyi Zoltán, dr. Rígler Kálmán képviselő 
 
Külön meghívott: Schindler Antal nem képviselő bizottsági tag 
             
Hábermayer Viktória jegyző 

Óvári Zoltánné jegyzőkönyvvezető 

 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendet, valamint tájékoztatást ad arról, hogy a 
rendkívüli ülés összehívását a meghívóban szereplő halaszthatatlan napirendek tették 
indokolttá. 
 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1.) Jogi képviselet megoldása 
      Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
2.) Karbantartási feladatok átszervezése tárgyban hozott 73/2013. (IX.11.) számú Kt. 

határozat módosítása 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

3.) Létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalban 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

4.) Közművelődési feladatok átszervezése 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

5.) Bizottsági tag eskütétele 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

 



I. 
 

Jogi képviselet megoldása 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat folyamatos jogi képviseletének megoldása 
érdekében a testületnek határoznia kell a jogi képviselet megoldásának módjáról. Javasolja az 
önkormányzat teljes körű jogi képviseletének eseti megbízásokkal történő megoldását, az 
adott ügyekre szakosodott ügyek megbízásával. 
 
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
90/2014. (XI.03) számú Képviselő-testületi határozat 
Jogi képviselet megoldása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. 

november 4. napjától az önkormányzat teljes körű jogi képviseletének megoldását eseti 
megbízással, az adott ügyre szakosodott ügyvédek megbízásával látja el. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat jogi képviseletének 
ellátásával kapcsolatos megbízási szerződések megkötésére és aláírására. 

3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megkötött megbízási 
szerződésekről a szerződéskötést követő ülésen tájékoztassa a testületet. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 

 
II. 

 
Karbantartási feladatok átszervezése tárgyban hozott 73/2013. (IX.11.) számú Kt. 

határozat módosítása 
 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet, Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
karbantartói feladatok átszervezése kapcsán a 73/2013. (IX.11.) számú határozatában 2014. 
október 1. napjával az általános iskola vonatkozásában a gondnoki munkakör 
megszüntetéséről és ezzel egyidejűleg plusz egy 6 órás karbantartói munkakör létrehozásáról 
döntött. Javasolja a hivatkozott számú határozat visszavonását és az érintett 1 fő 6 órás 
karbantartói állást 2014. december 1. napjától 8 órás karbantartói állássá módosítani. 
 
Stadlerné Csányi Éva: 
Támogatja érintett munkavállaló 8 órás munkaidejének visszaállítását. 



 
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
91/2014. (XI.03.) számú Képviselő-testületi határozat 
Karbantartási feladatok átszervezése tárgyban hozott 73/2013. (IX.11.) számú Kt. határozat 
módosítása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a karbantartói feladatok 
átszervezése kapcsán a 73/2013. (IX.11.) számú határozatában foglaltak alapján 2014. 
október 1. napjával létrehozott 1 fő 6 órás karbantartói állást 2014. december 1. 
napjától 8 órás karbantartói állássá módosítja. 

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 
végrehajtásával. 

 
Határidő: 2014. december 1. 
Felelős: polgármester 
 
 

III. 
 

Létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalban 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet, a Polgármesteri Hivatalban nyugdíjazása miatt jelenleg szabadságait, 
majd felmentését tölti Lei Menyhértné munkavállaló, aki a takarítónői és a hivatalsegédi 
feladatokat látta el osztott munkakörben 8 órában. Javasolja az említett feladatok zavartalan és 
zökkenőmentes végzése érdekében az osztott munkakör megszüntetését, a feladatok 
szétválasztását, a takarítói feladatok 6 órás munkaidőben, hivatalsegédi feladatok 4 órás 
munkaidőben történő ellátását. Tájékoztatja a testületet, hogy a feladat ellátására a személyek 
kiválasztásra kerültek, a munkaszerződések 3 hónapos próbaidővel megkötésre kerültek. 
Ismerteti továbbá, hogy az előző vezetés során a titkársági feladatokat is ellátó igazgatási 
ügyintéző 2014. október 13. napjától szabadságát tölti, hivatalba állásának időpontja pontosan 
nem ismert. Elmondja, hogy az érintett köztisztviselővel nem szeretné a titkársági feladatokat 
a továbbiakban végeztetni, ezért a jelenleg könyvtárban 6 órában alkalmazott közalkalmazott 
Polgármesteri Hivatalba történő áthelyezését kezdeményezi ezzel növelve egy fővel a hivatal 
alkalmazottainak számát.  
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a létszámmal kapcsolatos döntés a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát is érinti, ezért annak megváltoztatása az SZMSZ 
módosításának szükségességét is maga után vonja. 
 
 
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 



 
92/2014. (XI.03.) számú Képviselő-testületi határozat 
Létszámbővítés következtében a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
létszámbővítését, ezzel egyidejűleg 2014. november 17. napi hatállyal Császártöltés 
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 
Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását határozza el az alábbiak szerint:  
 

1.) Az SZMSZ II. Fejezetének 1.3. alpontjának c) és e) pontjai helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

c) Igazgatási feladatok:   - igazgatási ügyintézők (3fő). 
 e) Kisegítő állomány: - hivatalsegéd (0,5 fő) 

                                                      - takarító (0,75 fő) 
2.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon jelen határozat 1. 

pontjában foglalt módosításoknak a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatában történő átvezetéséről, továbbá gondoskodjon a létszámbővítéssel 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: 2014. november 17. 
Felelős: jegyző 
 
 

IV. 
 

Közművelődési feladatok átszervezése 
 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit 
 
/ Szóbeli előterjesztés/ 
 
Takácsné Stalter Judit:  
Tájékoztatja a testületet, hogy Berger Józsefné művelődésszervező a közművelődési feladatok 
ellátására vonatkozó megbízási szerződéseit felmondta, így jelenleg nincs megoldva ezen 
szakterület ellátása. Javasolja, hogy a testület 2014. január 1. napjától szervezze át a 
közművelődési feladatok ellátását és 1 fő 8 órás művelődésszervezői álláshelyet létesítsen a 
Teleházban. 
 
A Képviselő-testület – 4 igen szavazattal- egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
 
93/2014. (XI.03.) számú Képviselő-testületi határozat 
Közművelődési feladatok átszervezése 
 
1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési feladatok 

2015. január 1. napjával történő átszervezéséről, ezzel egyidejűleg a Teleházban 1 fő 
közművelődési feladatokat ellátó közalkalmazotti álláshely létrehozásáról határozott. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 



 
 

V. 
 

Bizottsági tag eskütétele 
 
 
Az eskütételt levezeti: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Tájékoztatja a testület jelen lévő tagjait, hogy Schindler Antal nem képviselő Pénzügyi 
Bizottsági tag a 2014. október 27. napi alakuló ülésen történt eskütételen egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni, ezért ahhoz, hogy a Pénzügyi Bizottság munkájában részt tudjon 
venni, az esküt most le kell tennie. Megkéri a jelen lévő nem képviselő bizottsági tagot, hogy 
az eskütételhez álljon fel, majd felolvassa az alábbi eskü szövegét, melyet Schindler Antal  
utána mond: 
 
„Én,………………………….(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; BIZOTTSÁGI TAGI tisztségemből eredő feladataimat CSÁSZÁRTÖLTÉS 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
 (Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

  
Takácsné Stalter Judit polgármester: 
Tájékoztatja az érintettet, hogy az esküokmányok aláírására az ülést követően kerül majd sor. 
 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
átfogó felülvizsgálata megkezdődött, várhatóan a soron következő rendes ülésen kerül majd a 
testület elé beterjesztésre. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel híján Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli ülést 
16,00 órakor bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

 
     Takácsné Stalter Judit     Hábermayer Viktória 
  polgármester                             jegyző 
 
 


