
 
Ügyiratszám: 30-12/2015. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

 
Készült : Császártöltés Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án 15.00 órai  
                 kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
                 tanácskozó termében 
 
Jelen vannak : Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor  
                                     alpolgármester, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler  
                                     Kálmán, Andocsné Lei Mónika képviselők,             

                (6) 
 

 
Külön meghívott: Gatter István Költségvetési Irodavezető 
                          
Hábermayer Viktória jegyző 
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet. 
 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
N a p i r e n d: 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német Nemzetiségi  

Önkormányzat között az óvoda fenntartásának átadása vonatkozásában kötött köznevelési 
szerződés módosítása 

     Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
2.) A Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának mellékletét képező 
     megállapodások módosítása 
     Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
 

 
I. 
 

Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német Nemzetiségi 
Önkormányzat között az óvoda fenntartásának átadása vonatkozásában kötött 

köznevelési szerződés módosítása 
 
Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(Írásbeli előterjesztés) 



 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatást ad arról, hogy a működési engedélyezési eljárás folyamatban van, a hiánypótlási 
felhívásnak július 26 napjáig kell eleget tenni. Ismerteti, hogy a hiánypótlási felhívásban 
foglaltak szerint az intézmény átadás-átvételre vonatkozóan még szabályozni szükséges a 
foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezéseket, melynek a köznevelési szerződés 
módosításával tettek eleget. Ismerteti, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltakat Appel 
László köznevelési szakértővel előzetesen egyeztette és megbeszélte, melynek alapján készült 
az előterjesztést képező köznevelési szerződés-módosítás. Elmondja, hogy a szerződés-
módosítás aláírására a nemzetiségi önkormányzat általi elfogadását követően kerülhet sor. 
 
dr. Rígler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a köznevelési szerződés módosítást megtárgyalta és azt 
az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
A Képviselő-testület – az Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve - 6 igen 
szavazattal -  egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
64/2015. (VII.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 
között az óvoda fenntartásának átadása vonatkozásában kötött köznevelési szerződés 
módosítása 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda fenntartásának 
átadása vonatkozásában a 47/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott, Császártöltés Község Önkormányzata és a Császártöltési Német 
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött köznevelési szerződés módosítását 
határozza el. 

2.) A Képviselő-testület a köznevelési szerződés módosítását jelen határozat mellékletét 
képező tartalommal és formában elfogadja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 2.) pontjában 
foglalt szerződés aláírására valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

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

II. 
 

A Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának mellékletét képező 
megállapodások módosítása 

 
 

Előadó: Hábermayer Viktória jegyző 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést végzett a múlt 
hónapban a Császártöltési Idősek Otthonában, mely ellenőrzés során minimális hiányosságot 
tapasztalt. Példaként említi az intézményi tábla hiányát az épület utcafronti részén. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a hiánypótlás során a képviselő-testület hatásköre 
vonatkozásában az idősek otthona szakmai programjának mellékletét képező megállapodás-
tervezetek átdolgozását kérte a kormányhivatal, melyre augusztus 31-ig adott határidőt. 
 



 
dr. Rígler Kálmán: 
Ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság a napirend tárgyát képező megállapodások tervezetét 
megtárgyalta és azokat az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 
 
A Képviselő-testület – az Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve - 6 igen 
szavazattal -  egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
65/2015. (VII.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Császártöltési Idősek Otthona szakmai programjának módosítása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Császártöltési Idősek 
Otthona szakmai programjának mellékleteit képező - a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/C.§ (1) bekezdése szerinti -
megállapodások tervezetének módosításáról, ezzel egyidejűleg a 39/2015. (IV.29.) Kt. 
határozat visszavonásáról határozott. 

2.) A Képviselő-testület az 1) pontban meghatározott módosított megállapodás-
tervezeteket jelen határozat mellékletét képező tartalommal és formában jóváhagyja. 

3.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
A megállapodás tervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester egyéb hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést 15.25 
órakor lezárja.  
 
 
 
 

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


