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Ügyiratszám: 30-7/2017. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 14-én  
               11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
               tanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Dr. Rígler  
  Kálmán, Stadlerné Csányi Éva képviselők 
   (4) 

                                                               
Igazoltan távol: Andocsné Lei Mónika képviselő 
     Hegyi Zoltán képviselő 
                           Oláh József képviselő 

    (3) 
     
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.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó igény benyújtása 
       Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
 

 
I. 
 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó igény benyújtása 
 
 
 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Szóbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Gatter István Gazdasági Irodavezetőnek. 
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Gatter István: 
Ismerteti, hogy közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtására van lehetőség, mely  
keretein belül a Közösségek Háza terasz előtetőjének kialakítására adnának be pályázatot. 
Tájékoztatása szerint a beruházás költségvetése kb. 4.727.000 Ft, melyre az árajánlatot 
Dobosi László vállalkozó adta. Elmondása szerint a költségvetésben szereplő beruházás 
elvégzésével a Közösségek Háza épületének nyílászárói  állagmegóvása lehetővé válik, az 
időjárás viszontagságainak kitett nyílászárók csere nélkül, felújítási munkálatokkal 
megóvhatók. Ismerteti, hogy a beruházás elmaradása a nyílászártól és a kültéri burkolat telje 
amortizációját  eredményezheti 1-2 éven belül, melyek cseréje meglehetősen  nagy anyagi 
megterhelést róhat az önkormányzatra. Tájékoztatást ad arról, hogy a pályázatnál maximum 
az önrész kilencszeresét adják, a teljes keretet osszák szét azok között, akik igényeltek, az 
önerő biztosításával, 50 %-os finanszírozású. Álláspontja szerint az igényelt 2.350.000 Ft-ot 
nem biztos, hogy megadják, ez egy jövő évi projekt, a jövő évi költségvetésbe be lehetne 
építeni.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
44/2017. (VI.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó igény benyújtása 
 
1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 

Pénzügyi Bizottság javaslatát is – az önkormányzat közművelődési feladatellátásában 
közreműködő közösségi színtere, a Közösségek Háza (Császártöltés, Kossuth Lajos u. 
168.) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, 
épületének karbantartása, felújítása céljából közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról határozott az emberi erőforrások 
miniszterének a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 4.a) pont szerinti pályázati kiírására. 

2.) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében biztosítja a helyi közművelődési színtér 
épületének karbantartásához, felújításához szükséges saját forrást, amelynek összegét 
elemi költségvetésében a közművelődési tevékenységekre tervezett terven felül – 
2.364.000,- Ft-ban, azaz kettőmillió-háromszázhatvannégyezer forintban határoz meg. A 
Képviselő-testület a saját forrás összegét a költségvetés soron következő módosításába 
beépíti. 

3.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az 
önkormányzat által felajánlott összeget a közösségi színtér rendelkezésére bocsátja. 

4.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat elkészíttetéséről és határidőre történő benyújtásáról a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatósága útján a Minisztérium felé. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására 2017. június 23. 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 

 
 

Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli nyilvános ülést egyéb hozzászólás hiányában 
11.15 órakor lezárta. 
 
 

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


