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Ügyiratszám: 30-18/2017. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

 
Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 29-én  
               10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
               tanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Dr. Rígler  
  Kálmán, Oláh József, Andocsné Lei Mónika képviselők 
   (5) 

                                                               
Igazoltan távol: Stadlerné Csányi Éva, Hegyi Zoltán képviselők 

 
     
Hábermayer Viktória jegyző 
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.) Császártöltés Község Településképi Arculati Kézikönyve 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
2.) Rendeletalkotás: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. 

(XII.29.) önkormányzati rendelete Császártöltés község településképének védelméről 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 

 
 

 
I. 

 
Császártöltés Község Településképi Arculati Kézikönyve 

 
 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
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Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek 
 
Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy az Építészműhely Kft. alkalmazásában álló Szilberhorn Erzsébet építész 
végezte el az előkészítő munkákat, az ő útmutatása és munkája alapján került összeállításra az 
előterjesztés. Tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testületnek a Településképi Arculati 
Kézikönyvet (TAK) a hatályos jogszabályok szerint december 31-ig kell megalkotnia illetve 
elfogadnia. Elmondja, hogy a kézikönyv készítése vonatkozásában a partnerségi egyeztetési 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatást kaptak a 
partnerek, illetve az anyag lakossági fórumok során egyeztetésre került a lakossággal. 
Ismerteti, hogy a magasabb jogszabályokban meghatározott véleményezési eljárás is 
megtörtént, a vélemények az előterjesztést mellékletét képezik. Kiemeli, hogy a településképi 
arculati kézikönyv a településképi rendelet szakmai megalapozását szolgálja.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
92/2017. (XII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Császártöltés Község Településképi Arculati Kézikönyve 

 
1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján, a településrendezéssel összefüggő partneri 
egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VII.30.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendeletben meghatározott 
államigazgatási szervek véleményének kikérésével és figyelembevételével, a 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 21.§-a, 43/A.§-a és 43/B. §-a alapján Császártöltés Község 
Településképi Arculati kézikönyvét jelen határozat mellékletét képező tartalommal és 
formában jóváhagyja. 

2) A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a kézikönyv közlésével és 
közzétételével kapcsolatosan előírt intézkedések megtételére. 

 
Határidő: közzétételre 15 nap 
Felelős: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

II. 
 

R e n d e l e t a l k o t ás 
 

 
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek. 
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Hábermayer Viktória: 
Ismerteti, hogy a kiadott rendelet-tervezet a Településképi Arculati Kézikönyvre épül, melyet 
szintén Szilberhorn Erzsébet építész készített. Tájékoztatást ad arról, hogy a településképi 
rendelet a település teljes közigazgatási területére kiterjedően érvényesítendő, az 
önkormányzat által elkészített, véleményeztetett és elfogadott, a településkép védelme 
körében kötelezően alkalmazandó helyi jogalkotói döntés. Elmondja, hogy a településképi 
rendelet-tervezet a kézikönyvvel együtt került partnerségi véleményezésre. Ismertetése szerint 
államigazgatási véleményező a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség 
védelméért felelős miniszter, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze volt. Tájékoztatást ad arról, hogy a kézikönyvre 
és a településképi rendeletre 2017. december 28-ig érkezett államigazgatási szervi 
vélemények az előterjesztés mellékletét képezik. Javasolja az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Rígler Kálmán: 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
  
A Képviselő-testület – az Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve – egyhangúan, 5 
igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletét 
 
 
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2017. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Takácsné Stalter Judit polgármester az ülést egyéb hozzászólás hiányában 10.35 órakor 
lezárta. 
 
 
 

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


