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Ügyiratszám: 30-10/2017. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-
án  
              14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
              tanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Dr. Rígler Kálmán, Oláh József,  
                            Hegyi Zoltán, Lovasi Gábor képviselők 
      (5) 

                      
Külön meghívott: Rácz Hajnalka Mária művelődésszervező                                          

 
Igazoltan távol: Stadlerné Csányi Éva képviselő 

   Andocsné Lei Mónika képviselő 
 

Hábermayer Viktória jegyző 
Gatter István Gazdasági Irodavezető 
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt, a megjelenteket. 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.) Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” 

című pályázati kiírásra 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

 
 

I. 
  

Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” 
című pályázati kiírásra 

 
 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
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Átadja szót Rácz Hajnalka Mária művelődésszervezőnek, akit felkér a napirend ismertetésére. 
 
Rácz Hajnalka Mária: 
Ismerteti, hogy ezt a pályázatot kizárólag konzorciumi formában lehet benyújtani. Elmondása 
szerint a pályázati felhívásra konzorciumot kívánnak létrehozni melybe Császártöltés 
településen kívül még Soltvadkert, Imrehegy és Tázlár települések társulnának. Kiemeli, hogy 
a cél a helyi közösségi élet megerősítése, a közösségi élet felpezsdítése, jó programokra pénzt 
szerezni, bevonni olyanokat, akik távol maradtak eddig ezektől a rendezvényektől. Elmondja, 
hogy vannak olyan kötelezően előírt állomások, amit el kell készíteni, de ehhez jó 
szakirodalom van segítségül. Tájékoztatást ad arról, hogy a megvalósítandó programok között 
szerepel az „Ízőrzők”, sváb receptek összegyűjtése. Elmondása szerint havonta 1 receptet 
készítenének el dokumentálva, melyek a végén a tervek szerint ki lesznek adva egy kötetben. 
A második program említése szerint a Falualapítók Ünnepéhez kapcsolódik, egy kicsit 
átszervezve az eddigi programokat a szomszédos települések bevonásával. A harmadik 
program ismertetése alapján az „Agyagharcok” címet kapná, mely egy közös projekt lenne 
Herner Melinda keramikussal. Ennek kapcsán elmondja, hogy Herner Melinda 12 alkalomból 
álló tanfolyamot, plusz 1 zárófoglalkozást (kiállítást) fog tartani császártöltésieknek, illetve 
imrehegyieknek.  Tájékoztatást ad arról, hogy a 4. program címe „Az én falum”, mely 
program a császártöltésieknek egy különálló program lenne, melyre óvodásoknak, 
iskolásoknak, felnőtteknek fotó- és rajzpályázat kerülne kiírásra, és a beérkezett munkák a 
falualapítók ünnepén lennének a tervek szerint kiállítva. Ismerteti, hogy az elnyerhető összeg 
3,5 millió Ft, szigorúan meg van határozva, hogy mire lehet költeni, lakosságszám szerint van 
szétosztva. Kiemeli, hogy egy információs pontot is ki kell alakítani, melyet már 
megvalósítottak a Teleház előterében. Véleménye szerint ezzel a pályázattal csak nyer a 
település és az önkormányzat, ezért állápontja szerint érdemes e célt támogatni. Végezetül 
ismerteti, hogy a konzorciumvezetői feladatokat Soltvadkert Város Önkormányzata látja el. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – az alábbi határozatot hozza. 
 
56/2017. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és  kohézió erősítése” című 
pályázati kiírásra 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A helyi 

identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat benyújtására 
vonatkozó előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot, annak 
benyújtásával egyetért.   

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Takácsné Stalter Judit polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázat benyújtásához 
szükséges konzorciumi megállapodást aláírja. 

 
Határidő: pályázat benyújtására 2017. szeptember 29. 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester   
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester az ülést egyéb hozzászólás hiányában 14.20 órakor 
lezárta. 
 
 
 

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


