
Cserszegtomaj Község Polgármesterétől 

 
Szám: 1-5/2016. 

M E G H Í V Ó 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában biztosított 
jogkörömben Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 
 

2016. február 24-én  (szerda) 16.00 órára 
 
összehívom, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1., Polgármesteri Hivatal 
Tanácskozóterme 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

2. A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

3. A Cserszegtomaji Pipacs  Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító 
Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

4. Cserszegtomaj Község Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó 
kormányzati funkciók módosulása/bővülése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

5. 2016. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

6. Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§-a 
alapján 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

7. Beszámoló a 2015. évi adóbevételekről 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
 

8. Civil szervezetek, egyházak 2015. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

9. Civil szervezetek, egyházak 2016. évi támogatása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

10. A Polgármester 2016. évi szabadságolásának terve 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 



11. Főépítészi pályázat kiírása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

12. Pálinkás Róbert, Keszthely, Napfény sor 8/b sz. alatti lakos kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

13. Boros Krisztián, 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 2/G szám, valamint Pallanki 
Judit, 8747, Alsórajk, Béke u. 48. szám alatti lakosok kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

14. Romsics Károly és Romsicsné Bódis Zsuzsanna kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

15. Cserszegtomaj közigazgatási területén közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

16. Elek Gyula szennyvízelvezetési kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

17. Festmények elhelyezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

18. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése - járműbeszerzés ételkiszállításhoz 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

 
19. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

20. Közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérések, javaslatok intézéséről 
tájékoztató 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

21. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi külügyi tervéről 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

22. Rezi Község Önkormányzat TOP-4.1.1-15. számú „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat támogatása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

23. Kérdések, interpellációk 
 

24.  Egyebek 
 

 
Cserszegtomaj, 2016. február 18. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Bartha Gábor  
polgármester 
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    1. számú napirend 
 

 
Cserszegtomaj Község Polgármestere 

 
 Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 

 
         dr. Milus Lajos jegyző  
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 
Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak 
alatt tett intézkedésekről.   
Előterjesztő:  Bartha Gábor polgármester 
Készítette:  Kemenes Veronika Ágnes vezető tanácsos 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően az alábbiakban tájékoztatom a 
Tisztelt Képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 
73/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Zala Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya a 2015. május 20. napján kiadott 
ZA/ÚO/NS/A/251/7/2014. számú határozata alapján az önkormányzat tulajdonát képező Cserszegtomaj 
1627/7. hrsz. „közút” művelési ágú 95 m2 térmértékű ingatlan művelési ágának „beépítetlen terület” 
művelési ágra történő átvezetéséhez. Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan nyilvántartási átvezetési 
kérelem aláírására. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítását végezze el. 
A határozat végrehajtása megtörtént. A földhivatali nyilvántartásban a Cserszegtomaj, 1627/7 hrsz. 
művelési ágának változtatása átvezetésre került.  
 
110/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési előirányzatának módosításához az alábbiak szerint. 
Dologi kiadás csökkenése   -600 eFt 
Felhalmozási kiadás növekedése  +600 eFt 
Felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
A határozat végrehajtása megtörtént, a 2015. évi költségvetési rendelet módosításra került. 
 
111/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésében nyertes pályázat esetén 1.350 eFt, felhalmozási kiadási keretet 
biztosít.  
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, amennyiben a pályázaton nem nyer támogatást az 
igényelt összeg, akkor a további szükséges 1.300 eFt keretért forduljon kérelemmel a képviselő-testület felé. 
Felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat alapján tegye meg a szükséges lépéseket. 
A határozat végrehajtásra került, az alapösszeg beépült a költségvetésbe. 
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3/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közcélú 
szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére Bérleti–Üzemeltetési Szerződés 
egyeztetésére, annak megkötésére, aláírására és az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedések megtételére. 
A határozat végrehajtása folyamatban van. 
 
 
5/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda 
és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2016. július 25. – július 29. közti időpontban az intézmény nyári 
karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése érdekében.  
Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az 
elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatt. 
Emellett Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja, hogy ha a Hévízi 
Brunszvik Teréz Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda 
rendelkezésére áll ennek megoldásában. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse. 
A határozat megküldésre került további intézkedésre az óvoda vezetőjének. 

 
8/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny” 
díjazását, résztvevő diákok étkeztetését 50.000 Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére. 
A pénzeszköz átadási megállapodás megküldésre került az érintettek részére. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 10.  
 

 Bartha Gábor  
            polgármester  



    ……..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 

    „Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 

dr.Milus Lajos 
        jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 
 

Tárgy: A Cserszegtomaji Polgármesteri HivatalAlapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
 
A 2014. január 01-től hatályos, A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet 2016. január 1-
jével bekövetkezett módosulása miatti adatváltozásokataz államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 167/B § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárás 
keretében átvezette a törzskönyvi nyilvántartáson.Ezen változások hatálybalépésének dátuma: 
2016. január 01. Érintett kormányzati funkció: 

107054 – családsegítés helyett: 
 104042- család és gyermekjóléti szolgáltatások 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
……/2016 (II. 24.) kt. határozat 

 
1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal módosítását a mellékelt okirat alapján. 
 
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát 
kiadja. 
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 
dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak. 
Határidő: 2016. március 7. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
   
   
 
 

         Bartha Gábor 
polgármester 



    ……..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 

    „Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 

dr.Milus Lajos 
        jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 

Tárgy: A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
A 2014. január 01-től hatályos, A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet 2016. január 1-
jével bekövetkezett változása/bővülése miatt szükséges az adatváltozások átvezetése 
törzskönyvi nyilvántartásban, valamint az Alapító Okiratban.  
A 2015. évi CCXXIII. törvény módosította a Gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, ezáltal kiegészült a 21/C. §-a a „Szünidei 
gyermekétkeztetés” alcímmel. E paragrafusban foglalt feltételek mellett a települési 
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést biztosítani köteles. A jogszabályváltozás miatti 
önkormányzati feladatbővülés okán vált szükségessé az alábbi kormányzati funkció felvétele: 
 104037 – az intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
A MÁK által nem automatikusan módosított változások hatálybalépésének időpontja: a 
törzskönyvi bejegyzés napja. 
 

Határozati javaslat 
……/2016 (II. 24.) kt. határozat 

 
1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde módosítását a mellékelt okirat alapján. 
 
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát 
kiadja. 
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 
dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak. 
Határidő: 2016. március 7. 
Felelősek:  dr. Milus Lajos jegyző 
  Kovács Imréné óvodavezető 
   
 
 

         Bartha Gábor 
polgármester 



    …...számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 

    „Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 

dr.Milus Lajos 
        jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 

Tárgy: Cserszegtomaj Község Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati 
funkciók módosulása/bővülése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciókat 
a 11/2013 (V.30) önkormányzati rendelet 5. számú függeléke tartalmazza, melynek változását 
több indok eredményezte. 
A 2014. január 01-től hatályos, A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet 2016. január 1-
jével bekövetkezett módosulása miatti adatváltozásokataz államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 167/B § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárás 
keretében átvezette a törzskönyvi nyilvántartáson.Ezen változások hatálybalépésének dátuma: 
2016. január 01. Érintett kormányzati funkció: 

107054 – családsegítés helyett: 
 104042- család és gyermekjóléti szolgáltatások 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendelet 2016. január 1-jével bekövetkezett módosulása miatt, 
de nem a Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárása keretében kerül átvezetésrea 
törzskönyvi nyilvántartáson: 
 104037- az intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
A MÁK által nem automatikusan módosított változások hatálybalépésének időpontja: a 
törzskönyvi bejegyzés napja. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
……/2016 (II.24.) kt. határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 5. számú függelék a) 
bekezdését az alábbiak szerint módosítja. 
 
5. számú függelék Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletéhez 
 



a) Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók felsorolása: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 045120 Út, autópálya építése 
 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
 064010 Közvilágítás 
 066010 Zöldterület-kezelés 
 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 072111 Háziorvosi alapellátás 
 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 082044 Könyvtári szolgáltatások 
 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 086020 Helyi, térségi tér biztosítása, működtetése 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 107051 Szociális étkezés 
 107052 Házi segítségnyújtás  
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a rendelet függelékének egységes szerkezetbe foglalásáról 
gondoskodjon, továbbá a döntést megküldje a Magyar Államkincstárnak. 
 
Felelős:   dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

         Bartha Gábor 
polgármester 



                                                  …..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
 

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 
 

dr. Milus Lajos 
jegyző 

 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 
 
 
 

Tárgy: 2016. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján éves 
közbeszerzési tervet kell készíteni adott év március 31-ig az elfogadott költségvetési 
előirányzatok figyelembe vételével. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetési rendeletében jelenleg nem szerepel olyan tétel, mely eléri a 2015. évi C. tv 68. 
§-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárokat. 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 16. 
 
 

Határozati javaslat 
……/2016 (II.24.) kt. határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy amennyiben 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete olyan tétellel 
módosul, mely eléri a 2015. évi C. tv 68. §-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, 
elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet is. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 

         Bartha Gábor  
       polgármester 

 
 



                                                  …..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
 

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 
 

dr.Milus Lajos 
jegyző 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. február 24-i ülésére 

 
 

Tárgy: Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a 
alapján 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
 
Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente határozatban állapítja meg a 
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján jogszabályban kiadott – 
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet – meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.  
A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormány rendeletben meghatározott 
adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, 
amit a határozati javaslat tartalmaz. 
 
 

Határozati javaslat 
……/2016 (II.24) kt. határozat 

 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ezer Ft 

Megnevezés 
Sor-
szám 

Tárgyév 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 
1. évben 2. évben 3. évben 

Helyi adók 1. 157.700 157.700 157.700 157.700 
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 10.000 
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

4. 
    

Részvények, részesedések értékesítése 5. 



Vállalat értékesítéséből, privatizációból 
származó bevételek 

6. 
    

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 

Saját bevételek (1+…….+7) 8. 168.700 158.700 158.700 158.700 

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 84.350 79.350 79.350 79.350 
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (11+…17) 

10. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 0 0 0 0 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12. 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13. 
Adott váltó 14. 
Pénzügyi lízing 15. 
Halasztott fizetés 16. 
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

17. 
    

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…….+25) 

18.                -                     -                     -                     -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.         
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20.         
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.         
Adott váltó 22.         
Pénzügyi lízing 23.         
Halasztott fizetés 24.         
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25.         

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0  0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (9-26) 

27. 84.350 79.350 79.350 79.350 

 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 
kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat 
kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő 
testület részére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 16. 
 
 
 

 
 

Bartha Gábor 
polgármester 
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                                                                                                                                        . számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Jegyzője 
 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. február 24-i ülésére 

 
 
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi adóbevételeiről 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
Készítette: Illés Andrea adóügyi ügyintéző 
       Merenics Béláné adóügyi ügyintéző 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Önkormányzat 2015. évben befolyt adóbevételeiről az alábbiakban kívánunk számot adni: 

 

Az egyes adónemekben tervezett, és 2015. év végéig ténylegesen befolyt összegek alakulását a 

mellékelt 1. számú táblázat tartalmazza. Az elmúlt évre tervezett 168 millió forintos adóbevétellel 

szemben 184,279 millió forint bevétel realizálódott, mely 109,56 %-os teljesülés. 

 

Az idegenforgalmi adóról elmondható, hogy a tervezett bevételhez képest 0,53 %-kal több 

realizálódott. Ez összegszerűségében 330.240,- Ft adóbevétel többletet jelent. A tavalyi évben 31 

szállásadó fizetett idegenforgalmi adót.  

 

Az iparűzési adó bevételek jelentős mértékben, 30,48%-kal meghaladták a tavalyi évre tervezett 

40.000.000,- Ft-ot. Az elmúlt év végén az iparűzési adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozók és 

vállalkozások száma összesen 272 volt. 2014. évhez viszonyítva csökkent az adózók száma, viszont 

a vállalkozások adóalapjának növekedése többletbevételt eredményezett. 2015. évben ideiglenes 

iparűzési adót egy vállalkozás fizetett, 70.000,- Ft összegben.   

       

Gépjárműadó bevételeinket az elmúlt évben is jelentősen meghatározta, hogy a 2015. évi központi 

költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 

önkormányzat által beszedett adó 60%-a az államot, 40%-a pedig a települési önkormányzatot illeti 

meg.  
 

Talajterhelési díj beszedési számlára 2015. december 31-ig 319.337,- Ft-ot fizettek be az 

ingatlantulajdonosok. 
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Bírság és pótlék adónemek együttes bevétel előirányzatát 2015. évre 1.000.000,- Ft-ban terveztük, 

ezzel szemben 808.832,- Ft folyt be. Ebből 553.034,- Ft a késedelmi pótlék, 255.798,- Ft a bírság 

összege.  

 

Idegen bevétel számlára az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési 

kötelezettség végrehajtásából származó bevétel folyik be. A végrehajtásra átadott követelések közül 

a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a a 

települési Önkormányzatot illeti meg. Minden más esetben a végrehajtásra átadott fizetési 

kötelezettségekből befolyt összeget teljes egészében át kell utalnunk a végrehajtást kérőnek. 2015. 

évben a megkereséssel végrehajtásra átadott ügyekben hatóságuk 414.331,- Ft idegen bevételt 

szedett be, melyből 344.315,- Ft a végrehajtást kérő szervek felé, 70.016,- Ft a saját 

költségvetésünknek került átutalásra.   

 

Adóhátralékok:  A 2015. év végi zárási összesítő alapján az adózók összesített adóhátralékának 

összege 30.753.309,- Ft, melyből 325.992,- Ft nem esedékes hátralék (a fizetési határidő 2016. 

január 1. utáni). 2014. év végén az összes hátralék záró összege 26.828.016,- Ft volt, melyből 

469.161,- Ft nem esedékes tartozás volt.  

A 2015. év végén a 2014. év végi adatokhoz képest a hátralék változása 3.925.293,- Ft. Az egyes 

adónemek számszerű kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.           

Az adóhátralékok behajtása folyamatos. Azon hátralékkal rendelkező adózók esetében, akik a 

fizetési felszólítás ellenére sem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, a törvény adta 

lehetőségekkel élve bankszámlájukat hatósági átutalási megbízással terheljük, bér vagy nyugdíj 

jövedelmük terhére letiltást foganatosítunk. Egy éven túli gépjárműadó tartozás esetén 

kezdeményezzük a gépjármű(vek) forgalomból kivonását. Amennyiben intézkedéseink nem 

vezetnek eredményre bírósági végrehajtónak adjuk át követelésünket végrehajtás céljából.     

2015-ben 808 db adóhátralékról szóló értesítést küldünk ki. Végrehatási cselekményként 15 adózó 

esetében nyugdíjletiltást, 4 adózó esetében munkabér letiltást, 5 db gépjármű forgalomból 

kivonását, 18 esetében hatósági átutalási megbízást kezdeményeztünk. Adótartozás címén 7 adózó 

ingatlanára jegyeztettünk be jelzálogjogot.  

 
Az adóügyön 2015-ben személyi változás történt, mivel az ott dolgozó kolléganőnk gyermek 

születése miatt szülési szabadságra ment. Feladata ellátására belső átszervezéssel került az 

ügyintéző kolléganő áthelyezésre. A változás ellenére az adóhatósági feladatok ellátása 

zökkenőmentes volt. 

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata a 13/2015.(XI.26.) önkormányzati rendeletével módosította 

a helyi adókról szóló rendeletét. A módosítás alapján változott a telek- és építményadó tekintetében 
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az adómérték, továbbá a telekadó esetében megszűntek a korábbi kedvezmények. Az építményadó 

esetében kedvezményre csak azon tulajdonosok jogosultak, akik életvitelszerűen tartózkodnak. 

Fenti módosítások végrehajtása, valamint a rendeletmódosítás előkészítése már az elmúlt évben 

jelentős adminisztrációs többletmunkát eredményezett.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
          
Cserszegtomaj, 2016. február 17. 

 
 
Előterjesztő:  
 
 
 dr. Milus Lajos 
                           jegyző 



ADÓNEM 2015. évi terv 2015.12.31 %

ÉPÍTMÉNYADÓ 22 700 000 Ft 24 767 742 Ft 109,11

TELEKADÓ 33 000 000 Ft 34 378 550 Ft 104,18

IFA 62 000 000 Ft 62 330 240 Ft 100,53

IPARŰZÉSI ADÓ 40 000 000 Ft 52 190 753 Ft 130,48

GÉPJÁRMŰADÓ 9 500 000 Ft 9 803 431 Ft 103,19

BÍRSÁG+PÓTLÉK 1 000 000 Ft 808 832 Ft 80,88

ÖSSZESEN 168 200 000 Ft 184 279 548 Ft 109,56

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem:  -

 

Illés Andrea
adóügyi ügyintéző

ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA  2015. ÉV

2014.12.31.  IFA bevétel  63.922.510,- Ft.

Cserszegtomaj 2016.01.07.

Talajterhelési díjra befolyt összeg: 319.337,- Ft
Egyéb bevételre befolyt összeg:  -

Iparűzési adóból a pénzügyön keresztül visszautalt összeg: 1.942.274,- Ft 
Idegen bevételre befolyt összegből a saját költségvetésnek utalva: 0,- Ft



2. számú melléklet

Nyitó összes hátralék Nem esedékes hátralék Záró összes hátralék Nem esedékes hátralék

Építményadó 2 477 684 0 2 462 708 0 -14 976

Telekadó 8 461 577 227 336 10 328 365 70 130 1 866 788

Idegenforgalmi adó 112 760 112 700 184 160 184 160 71 400

Helyi iparűzési adó 5 003 231 93 166 5 713 532 26 869 710 301

Gépjárműadó 3 696 035 26 449 3 730 737 40 963 34 702

Késedelmi pótlék 5 015 742 0 4 572 647 0 -443 095

Bírság 213 719 9 510 410 951 3 870 197 232

Egyéb bevételek 0 0 0 0 0

Idegen bevételek 1 567 561 0 3 350 209 0 1 782 648

Talajterhelési díj 279 707 0 0 0 -279 707

Összesen 26 828 016 469 161 30 753 309 325 992 3 925 293

Hátralék változás

HÁTRALÉKOK ALAKULÁSA

Cserszegtomaj, 2016. február 17.

Adónem

2015. év nyitó 2015. év záró 



 



 
 
 

                                                  …..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
 

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 
 

dr.Milus Lajos 
        jegyző 
 
 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 
 
 

Tárgy: Civil szervezetek, egyházak 2015. évi támogatásának elszámolása 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről 
szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletének 4. számú melléklete tartalmazta a civil 
szervezetek és egyházak támogatásainak összegét. A támogatások elszámolása a 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2013 (X.31.) 
rendeletében foglaltak szerint történt, mely adatok összegzését az előterjesztés 1. számú 
melléklete tartalmazza, valamint az előterjesztés további mellékletét képezik a benyújtott 
elszámolási adatlapok, beszámolók. 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületeCserszegtomaj Község 
Önkormányzatának2015. évi költségvetéséről szólótöbbször módosított 2/2015 (I.29.) 
önkormányzati rendelete 4. számú mellékletében felsorolt civil szervezetek és egyházak 
támogatásának elszámolását az előterjesztés mellékleteit képező elszámolási adatlapok és 
beszámolók alapján elfogadja. 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 15. 
 

         Bartha Gábor 
polgármester 

 
 
 
 



 
 
 
 

1. számú melléklet 

  2015. évi kapott 
támogatás (eFt) 

 
2015. évi 

támogatásból 
elszámolt összeg 

(eFt) 

Különbözet, 
megjegyzés 

Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 500 500   
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 350 350 

  
Z+D Cserszegtomaj Sportklub 
Labdarúgó Szakosztály 

3.700 3.700 26eFt támogatás 2015. 
évre tervezett, de 2016-
ben megvalósuló feladatra 
elkülönítésre került 

 

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-
labda Szakosztály 

500 500 
  

Z+D Cserszegtomaj Sportklub 
Asztalitenisz Szakosztály 

235 235 
  

Diáksportkör Moderntánc  400 400 
  

Diáksportkör Íjászat 100 100 33Ft támogatás 2015. évre 
tervezett, de 2016-ben 
megvalósuló feladatra 
elkülönítésre került 

 

SZ-L Bau Balaton Vívóklub 2000 100 100   

Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége 100 100 
  

Kis Szent Teréz Plébánia 300 300 

Magyarok Nagyasszonya Plébánia 2.300 2.300 

Szeghalmi Bálint Református Egyház 50 50 

Kék Balaton Citerazenekar 100 100 

Shotokan Karate Egyesület 300 300 

Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 150 150 

Cserszegtomajért Hagyományőrző 
Egyesület 

340 340 161 eFt támogatás 2015. 
évre tervezett, de 2016-
ben megvalósuló feladatra 
elkülönítésre került  

Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány 100  Nem számoltak el sem 
határidőre, sem a 
felszólításban megadott 
határidőig 

Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 900 900 71 eFt támogatás 2015. 
évre tervezett, de 2016-
ben megvalósuló feladatra 
elkülönítésre került 

Vajda János Öregdiákok Egyesülete 100 100   
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

                                                  …..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
 

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 
 

dr.Milus Lajos 
        jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 
 

Tárgy: Civil szervezetek, egyházak 2016. évi támogatása 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és dr. Milus Lajos jegyző 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
A 2016. január 20-án elfogadott költségvetési rendeletben 6.000 eFt került elkülönítésre a 
civil szervezetek és egyházak támogatására. Az összeg felosztását a Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2013 (X.31.) rendeletében foglaltak szerint a 
benyújtott pályázatok alapján kívánta meghatározni. Az előterjesztés mellékletét képezik a 
benyújtott pályázatok, valamint egy összefoglaló táblázat a 2015. évben nyújtott 
támogatásokról valamint a 2016. évben igényelt összegekről. 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendeletében elkülönített 6.000 eFt-ot az alábbiak szerint 
osztja fel a benyújtott támogatási kérelmek alapján: 
 
 
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja  
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör  
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály  
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály  
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály  
Diáksportkör Moderntánc   
Diáksportkör Íjászat  
Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége  
Kis Szent Teréz Plébánia  
Magyarok Nagyasszonya Plébánia  
Szeghalmi Bálint Református Egyház  
Kék Balaton Citerazenekar  
Shotokan Karate Egyesület  



 
 
 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör  
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány  
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület  
Alternatív Természetbarát Egyesület  
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület  
SZ-L Bau Balaton Vívóklub  
Vajda János Öregdiákok Egyesülete  
 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. március 23. 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 18. 
 
 
 

         Bartha Gábor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

  2015. évi  
támogatás (eFt) 

2016. évi igény (eFt)   

Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 500 600   
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 350 400   
Z+D Cserszegtomaj Sportklub 
Labdarúgó Szakosztály 

2.800 + 900 
3.400   

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-
labda Szakosztály 

500 
550   

Z+D Cserszegtomaj Sportklub 
Asztalitenisz Szakosztály 

235 
270   

Diáksportkör Moderntánc  400 700   
Diáksportkör Íjászat 100 100   
Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége 100 Nem nyújtottak be 

támogatási kérelmet   
Kis Szent Teréz Plébánia 300 

300 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 2.000 + 300 4.500 + 300   
Szeghalmi Bálint Református Egyház 50 

? 
Kék Balaton Citerazenekar 100 250 
Shotokan Karate Egyesület 300 350 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 150 150 
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány 100 Nem nyújtottak be 

támogatási kérelmet 

Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 900 1.100 
Alternatív Természetbarát Egyesület 0 350 
Cserszegtomajért Hagyományőrző 
Egyesület 

340 
434 

SZ-L Bau Balaton Vívóklub 100 150   

Vajda János Öregdiákok Egyesülete 100 220   
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  12. számú napirend 

 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Polgármestere 

 
     Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: 

 
 

dr. Milus Lajos 
   jegyző 

 
 

Tájékoztatás 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. február 24-i ülésére 

 
 
Tárgy:  A polgármester 2016. évi szabadságolásának terve 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Gonda Krisztina pénzügyi ügyintéző  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § rendelkezik a polgármester 
éves szabadságáról és igénybe vételéről. A főállású polgármester évi huszonöt munkanap 
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A képviselő-testület minden év 
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadságot az 
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően 
legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 
  
2015. január 1. napjától 2015.12. december 31. napjáig a polgármester nem tudott kivenni 15 nap 
szabadságot. 
A fentiek alapján 2016. évre 54 nap szabadság (alap 25 + pót 14 + előző évi 15 nap) jár, melynek 
ütemezését az előterjesztéshez mellékelt „igénybe vehető szabadság ütemezése 2016. évre” 
dokumentum tartalmaz. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016. évi szabadság igénybevételi ütemtervemet elfogadni 
szíveskedjen. 
 

Határozati Javaslat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármester 2016. 
évi ötvennégy nap szabadságát az előterjesztés mellékletének ütemezésében elfogadja. 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 9. 
   
 

      Bartha Gábor 
               polgármester 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzat Polgármestere 

 
     Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: 

 
 

dr. Milus Lajos 
      jegyző 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 2016. február 24-i ülésére 

 
 
 
Tárgy: Főépítészi pályázat kiírása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 197/2013.(XI.27.) számú 
határozatával megbízta Horiterv Építészműhely Kft (8400 Ajka, Táncsics u. 32.) okleveles 
építészmérnökét és egyben ügyvezetőjét, Hornyák Attilát, hogy ellássa Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat főépítészi feladatait a Településrendezési terv módosítása kapcsán. A 
szerződés a Településrendezési terv hatálybalépésével, 2016. január 31. napjával megszűnt.  
 
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. § alapján az 
önkormányzatnak területfejlesztéssel és –rendezéssel, a településfejlesztéssel és –rendezéssel, 
továbbá az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatait csak települési 
főépítész (továbbiakban: főépítész) láthatja el. A főépítészi feladatkört köztisztviselői 
kinevezés, vagy megbízási szerződés keretében lehet ellátni. Az önkormányzatnak 
gazdaságosabb lenne továbbra is megbízási szerződés keretében ellátni a főépítészi 
feladatokat. Az erről szóló pályázati kiírás ezen előterjesztés melléklete.  
 
A főépítészi feladatokat az átmenet időszakban (2016.02.01. és az új szerződéskötés várható 
időpontja között), továbbra is Horiterv Építészműhely Kft látná el a 2013. évben megkötött 
szerződés szerinti feltételekkel, azzal a különbséggel, hogy heti egy napot ügyfélfogadási 
időben lenne jelen a Hivatalban.    
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjen. 
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Határozati Javaslat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 
főépítészi pályázati kiírást. 
Felkéri a Polgármestert a pályázat kiírásával és a pályázati eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére, valamint a Horiterv Építészműhely 
Kft-vel az átmeneti időszakra 2016.02.01-2016.05.31. napjáig szerződés megkötése a 
főépítészi feladatok ellátására az előző szerződés feltételeinek változatlanul hagyása (kivéve: 
heti egy nap jelenlét ügyfélfogadási időben) mellett. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. június 1. 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 15. 
 
 
   

      Bartha Gábor 
                polgármester 
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Melléklet 

 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
pályázatot hirdet 

 
települési főépítészi 

 
feladatkör ellátására. 

 
 
Feladata a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10.§-ban leírtak 
szerint. A megbízási szerződés három évre kötődik 2016. június 1. napjától, heti egy 
munkanapos Cserszegtomaji jelenléttel. 
 

Pályázat benyújtási határidő: 2016. április 11. 
 
Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

- Szakmai önéletrajz, 

- Iskolai végzettséget (190/2009.(IX.15.) Korm. rend. 3-6.§.szerinti) igazoló irat 
hitelesített másolata,  

- Szerződés tervezet. 

 
Pályázat benyújtásának módja: 

1. Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaj Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.) 

2. Személyesen: Gonda Krisztina 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 

 
Pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat 
eredménytelennek nyilvánítás jogát fenntartja. 
 
 
További megjelenés: Cserszegtomaji Krónika februári szám, Zalai Hírlap, Szuperinfó, honlap 
További információk: www.cserszegtomaj.hu honlapon 
 
 
 



 Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj,Dr. Bakonyi Károly u. 1. 

      Tel./fax: 83/330-001, 83/531-906 
        ____. számú napirend 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 
 

dr.Milus Lajos jegyző 
           

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

2016. február 24-ei ülésére 
 
 

Tárgy : Pálinkás Róbert 8360 Keszthely, Napfény sor 18/B. szám alatti lakos kérelme 
Előterjeszt ő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette : Fogarasi Andrea beruházási ügyintéző 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Pálinkás Róbert 8360 Keszthely, Napfény sor 18/B. szám alatti lakos területcserével 
kapcsolatos kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
Kérelmező tulajdonát képezik a Cserszegtomaj 245. – 247. hrsz.-ú ingatlanok. A 
tulajdonos a 245. hrsz. ingatlant felosztatta, mely során alakult ki a Cserszegtomaj 
245/1. hrsz.-ú 437 m2 térmérték ű „közforgalom el ől el nem zárt magánút” 
művelési ágú ingatlan. A Cserszegtomaj 247. hrsz.-ú 3555 m2 térmérték ű 
„beépítetlen terület” művelési ágú földrészlet megosztására irányuló változási 
vázrajzot a tulajdonos elkészíttette, mely alapján 247/1. hrsz. -ú 79 m2 térmértékű 
„közforgalom el ől el nem zárt magánút” művelési ágú és247/2. hrsz. -ú 3476 m2 
térmértékű „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan fog létrejönni a telekalakítás 
engedélyezése és átvezetése után. 
A tulajdonos felajánlja az önkormányzat részére a Cserszegtomaj 245/1. hrsz.-ú 
437 m2 térmértékűés a leendő 247/1. hrsz. -ú 79 m2 térmértékű „közforgalom el ől 
el nem zárt magánút” művelési ágú ingatlanokat, csereként  kéri az önkormányzat 
500/9731 hányadú 525 m2 nagyságú  résztulajdonát képező Cserszegtomaj, 
35/49. hrsz.„beépítetlen terület”  művelési ágú osztatlan közös ingatlanrészt. Az 
ingatlan másik  9231/9731. arányú résztulajdonosa Füle Szilveszter Keszthely, 
Fecske u. 21. szám alatti lakos, aki az önkormányzati résztulajdonú telekrészre 
elővásárlási joggal rendelkezik. 
A Cserszegtomaj, 35/49. hrsz. ingatlan a Helyi Építési Szabályzatban foglaltak 
szerint Ek-2 jelű közjóléti erdő övezetbe tartozik. Ezen a területen  
39.§.  

(4) „Közjóléti erdőterületen (Ek övezetek)a természeti értékek védelmének 
biztosításával az erdő és vadgazdálkodási célú építményeken túlmenően az erdő 
közjóléti rendeltetésének megfelelő, testedzést, szabadtéri játékokat, sportolást, 
a turizmust szolgáló építmények, egyéb, nyomvonaljellegű létesítmények (nem 
szilárd burkolatú gyalogút, túraút stb.) helyezhetők el”. 



(6) Az Ek-2 övezet területén (Csókakői-patak mentén kijelölt erdőterületek) 
épületek  nem helyezhetők el. 
 

Az ingatlanok forgalmi értéke az önkormányzat más hasonló területre készíttetett 
ingatlanforgalmi szakvéleményét figyelembe véve: 
 
Cserszegtomaj 245/1. hrsz.-ú 437 m2 
Cserszegtomaj 247/1. hrsz.-ú        79 m2  
Összesen:                                     516 m2  x 1.100,- Ft/m2  = 567.600,- Ft 
 
Cserszegtomaj, 35/49. hrsz.-ú     525 m2  x 1.100,- Ft/m2  = 577.500,- Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti ingatlanok  pénzforgalom nélküli 
cseréjének ügyében dönteni szíveskedjék. 
 
Melléklet: Kérelem, változási vázrajz 2 db 
                Szabályozási Terv 
                Alaptérkép 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pálinkás Róbert 8360 
Keszthely, Napfény sor 18/B. szám alatti lakos által felajánlott Cserszegtomaj, 245/1. 
hrsz.-ú 437 m2 térmértékű „közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú 
földrészlet valamint kialakítás alatt lévő 247/1. hrsz.-ú 79 m2 térmértékű 
„közforgalom elől el nem zárt magánút”művelési ágú ingatlanok valamint 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 500/9731 hányadú résztulajdonát 
képező525 m2térmértékű „beépítetlen terület” művelési ágú osztatlan közös 
ingatlanok pénzmozgás nélküli ingatlancseréjét előzetesen támogatja. Felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére, amennyiben  az  ingatlancsere feltételei rendelkezésre állnak. 
 
Határid ő: 2016. május 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 15. 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
 
          Bartha Gábor 
          polgármester 



 Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly u. 1.  

Tel./fax: 83/330-001, 83/531-906 
          ____. sz. napirend 
 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

dr.Milus Lajos jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

2016. február 24-ei ülésére 
 

Tárgy : Boros Krisztián 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 2/G.szám valamint Pallanki 
Judit 8767 Alsórajk, Béke u. 48. szám alatti lakosok kérelme  
Előterjeszt ő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette : Fogarasi Andrea beruházási ügyintéző 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Boros Krisztián 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 2/G. szám valamint Pallanki Judit 
8767 Alsórajk, Béke u. 48. szám alatti lakosok meghatalmazottjaként Takács Csaba 
8800 Nagykanizsa, Vadrózsa u. 12. szám alatti lakos bejelentéssel élt, hogy a 
tulajdonukat képező Cserszegtomaj, Dr. Vajkai Aurél u. 2412/12. hrsz. ingatlanivóvíz- 
és szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátását magánerős beruházás keretében 
az ingatlan tulajdonosai kívánják megvalósítani. A hálózatbővítés létesítményeit a 
műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása után a beruházók az önkormányzat 
részére térítésmentesen tulajdonba kívánják adni. 
A beruházás kivitelezéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyt az 
ingatlantulajdonosok költségén, a tulajdonosok megbízásából Takács Csaba tervező 
szerezi be. 
Az önkormányzat a vízjogi engedélyezési eljárás során a Cserszegtomaj, Csanádi 
utca017/44. hrsz. közúton történő gerincvezeték kiépítéséhez mint tulajdonos 
hozzájárult. 
A magánerős beruházást megvalósító ingatlantulajdonosok nevében Takács Csaba 
azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a gerincvezetékre történő 
rácsatlakozás esetén fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésétől 
tekintsen el.  
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közműfejlesztési 
hozzájárulás megállapításának rendjéről szóló 11/2011.(X.27.) számú rendelet 1 §. 
(3) bekezdése alapján  
„ a magánerős – önkormányzati forrás nélkül – megvalósuló közművek kiépítése 
esetén a kiépítés, valamint a meglévő közműrendszerre történő rácsatlakozás 
lehetőségéről, annak feltételeiről az önkormányzat külön megállapodást köt az 
érdekelttel.” 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt megállapodás alapján a 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének ügyében dönteni szíveskedjék. 
 
Melléklet:Megállapodás tervezet 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Boros Krisztián 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 2/G.  számvalamintPallanki 
Judit 8767 Alsórajk, Béke u. 48. szám alatti lakosok tulajdonában lévő  
Cserszegtomaj, Dr. Vajkai Aurél u. 2412/12. hrsz. ingatlan közműellátása érdekében 
vezetékes ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat bővítés magánerős beruházás 
keretében történő megvalósításának ellentételezéseként a mellékelt megállapodás 
aláírásával a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének kötelezettségétől 
eltekint. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Felkéri a 
jegyzőt, hogy az átvett vízilétesítmények önkormányzat vagyonában történő 
átvezetéséről gondoskodjon.   
 
Határid ő: 2016. december  31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 12. 
      
 
 
 
 
 Tisztelettel: 
           
 
 
 
 
 
Bartha Gábor        
 polgármester 



Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. 

Tel.: 83/330-001, fax: 83/531-906 
 
        ____. számú napirend 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 
 

dr.Milus Lajos jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 

Tárgy : Romsics Károly és Romsicsné Bódis Zsuzsanna Cserszegtomaj, Pajtika u. 4.  
szám alatti lakosok kérelme 
Előterjeszt ő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette :  Fogarasi Andrea beruházási ügyintéző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Romsics Károly és Romsicsné Bódis Zsuzsanna Cserszegtomaj, Pajtika u. 4. szám 
alatti lakosok belterületbe vonási kérelmet nyújtottak be a Cserszegtomaj zártkert 
1204/6. hrsz.-ú ingatlanra. 
 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény állapítja meg a külterületi 
ingatlanok belterületbe sorolásának eljárási rendjét.  
A törvény 15. § (2) bekezdése értelmében belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az 
önkormányzatnak – az érintett földrészlet helyrajzi számát tartalmazó – 
képviselőtestületi döntéssel, valamint a településszerkezeti terv kivonatával kell 
igazolnia.  
 
Az eljárás költségeit - változási vázrajzok elkészítése, igazgatási szolgáltatási díj, 
egyéb eljárási költségek – az ügyben érintett ingatlantulajdonosok külön 
megállapodás alapján átvállalják.  
 
A tulajdonosok nyilatkozata alapján a belterületbe vonással kapcsolatos fentebb 
felsorolt összes önkormányzatot terhelő költség megfizetését vállalták. 
 
A kérelmező kérése területalakítási szempontból összhangban van a vonatkozó 
jogszabályok és a 15/2015.(XII.17.) rendelettel elfogadott Cserszegtomaj Község 
Helyi Építési Szabályzatának előírásaival.  
 
A területre vonatkozó övezeti előírások a következők: 
Lf-2 építési övezet 
(1) Az övezetben kialakítható telek legkisebb területe: 1500 m2, szélessége min. 16 
m, mélységemin. 50 m. 



(2) Épületet elhelyezni csak a telek azon részén lehet, ahol a telekszélesség eléri 
legalább a 16,0métert. 
(3) A kialakítható beépítési mód: szabadon álló. 
(4) Az előkert mérete a környezetében kialakult állapothoz illeszkedő, ennek 
hiányában 3,0 m. 
(5) A beépítettség legnagyobb mértéke: 18%. 
(6) A beépítettség legnagyobb mértéke terepszint alatt: 30% ami csak az építési 
helyen belül 
helyezhető el. 
(7) Az ingatlanon kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 60%. 
(8) A megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,5 m. 
(9) Nyeles telek csak min. 4 m széles nyéllel alakítható ki. A nyél területe nem 
számítható bele abeépíthetőség számítás területébe. A nyél csapadékvíz elvezetése 
is kötelezően megoldandó. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Cserszegtomaj, 1204/6. hrsz. ingatlan 
belterületbe vonásánakügyében dönteni szíveskedjék. 
 
Mell.: Kérelem 
Alaptérkép kivonat 
          Megállapodás 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Cserszegtomaj 1204/6 hrsz.-ú  „zártkerti művelés alól kivett terület” művelési 
ágú  ingatlan belterületbe vonását támogatja.  

2) Felkéri a polgármestert, hogy készíttesse elő az ingatlan tulajdonosaival 
kötendő azon megállapodást, amely alapján kötelezettséget vállal az 
eljárással összefüggő valamennyi költség átvállalására. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírását 
követően a belterületbe vonási kérelem benyújtására. 

 
 
Határid ő: 2016. április 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 12. 
 
 
 
    Tisztelettel: 
 
 
 
Bartha Gábor         polgármester 



Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. 

Tel.: 83/330-001, fax: 83/531-906 
 
        ____. számú napirend 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 
 

dr.Milus Lajos jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 

Tárgy : Cserszegtomaj közigazgatási területén közterületek elnevezése 
Előterjeszt ő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette :  Fogarasi Andrea beruházási ügyintéző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az 
ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter 
(továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző 
nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen 
nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak 
legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. 
Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő. 

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található 
alábbi ingatlanoknak: 

„a) beépítésre szánt területen fekvő telek; 
b) beépítésre szánt területen fekvő telken 
ba) létesített épület, 
bb) létesített épületen belül található lakás, 
bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince; 
c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon 
ca) épületet létesítettek, 
cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince 
található [a továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince]; 
d)3a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince; 

e)4olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban 
lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a 
címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja, 

f)5a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdés 
alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve 



jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál 
[a továbbiakban az a)-f) pontok együtt: ingatlan]." 

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza: 

• -település neve 
• -postai irányítószám 
• -közterületnév 
• -közterületjelleg 
• -házszám 
• -ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó 

épülethez rendelt lépcsőház jele 
• -ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló 

rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és 
• -ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési 

egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése. 
 

A nyilvántartás vezetéséről a Polgármesteri hivatal munkatársa gondoskodik a 
különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai 
címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával (melyre 2016. december 31-ig 
kerül sor), továbbá szükség esetén új címek képzésével. 
A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. 
 
A címnyilvántartási rendszerrel történt összehasonlítás és egyeztetés alapján 
megállapítást nyert, hogy 42 db utca hivatalosan nincs elnevezve a jogszabályokban 
előírt formában, így nem szerepel a község címnyilvántartásában. Mindezek 
következtében az ezen utcák házszámmal ellátott ingatlanai addig nem vezethetők át 
a nyilvántartáson, amíg a közterületek elnevezése nem történik meg.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 3. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a közterületek 
elnevezése, amely a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.  
A közterület elnevezésének jogszabályban meghatározott előírásai, rendeletünk 
alapján:   
4. § A közterület elnevezése földrajzi helymeghatározásra, a közterületek 
megjelölésére és a tájékozódás biztosítására szolgál, valamint hagyományt őriz és 
emléket állít. 
5. § 
(1) A közterület elnevezésére a településrész, utca, tér kialakításának megkezdése 
előtt kell javaslatot tenni. 
(2) Már elnevezett közterület nevének megváltoztatására vagy már kialakított, de el 
nem nevezett közterület elnevezésére javaslatot tenni bármelyik képviselőtestületi 
ülésen lehet. 
(3) A közterület elnevezésének megállapítását vagy módosítását a polgármester, a 
képviselőtestület bármely bizottsága vagy a jegyző kezdeményezheti. 
6. § 
(1) A közterület elnevezésének követelményeit a magyarországi hivatalos földrajzi 
nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 
állapítja meg. 



Képviselő-testületünknek a következő közutak, közterületek vonatkozásában 
szükséges az utcanév elnevezésről döntést hoznia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.sz. Hrsz.  Utca neve  
1 02 Kövecses utca 
2 04 Legelő utca 
3 015/21 Bőgner köz 
4 017/68 Sziklai utca 
5 022/77 Fagyal utca 
6 043/8 Napsugár utca 
7 049/47 Kiskert köz 
8 049/137 Gyümölcsös köz 
9 058/46 Kalász utca 
10 058/105 Napraforgó utca 
11 059 Repce utca 
12 061/33 Kökény utca 
13 061/39 Jakabdombi utca 
14 061/52 Eke utca 
15 061/53 Eke utca 
16 062 Kökény utca 
17 063/107 Pirit utca 
18 063/118 Mező utca 
19 063/120 Földműves utca  
20 063/183 Jakabdombi utca 
21 080 Ösvény köz 
22 089 Kenderkút utca 
23 095/1 Csatorna utca 
24 096/2 Forrás utca 
25 100 Dobogói utca 
26 0103 Lápos utca 
27 0105 Barkás utca 
28 0108/20 Új rét utca 
29 0110 Forrás utca 
30 0122/1 Orbán tér 
31 0133 Csókakői utca 
32 0137 Kútcsapás utca 
33 0141/10 Vadvirág köz 
34 0141/30 Vadrózsa utca 
35 902/1 Okkerbánya köz 
36 2048/3 Gyöngyös köz 
37 2169 Csák György rét utca 
38 2142/4 Nagy Remiz utca 
39 2323 Nagy Remiz utca 
40 2313/4 Gyurgyalag köz 
41 248 Kútcsapás utca 
42 760 Sziklai utca 



 
 
 
 
Összegzés : Képviselő-testületünknek a fenti 42 db utca vonatkozásában szükséges 
a közterület elnevezésről döntenie. Ehhez jelen előterjesztést, valamint a tárgyban 
keletkezett határozatot közzé kell tenni 30 napra, amely időtartam alatt a lakosság 
jelzéssel élhet. A lakossági jelzéseket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, majd 
ennek függvényében szükséges a végleges közterület elnevezéssel kapcsolatos 
döntés meghozatala.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati 
javaslat elfogadására.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről 
szóló. önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló tájékoztatást megismerte, azt az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alábbi 
közterületek elnevezéséről dönt, figyelembe véve a község hagyományait, már 
meglévő elnevezéseit: 

S.sz. Hrsz Utca neve  
1 02 Kövecses utca 
2 04 Legelő utca 
3 015/21 Bőgner köz 
4 017/68 Sziklai utca 
5 022/77 Fagyal utca 
6 043/8 Napsugár utca 
7 049/47 Kiskert köz 
8 049/137 Gyümölcsös köz 
9 058/46 Kalász utca 
10 058/105 Napraforgó utca 
11 059 Repce utca 
12 061/33 Kökény utca 
13 061/39 Jakabdombi utca 
14 061/52 Eke utca 
15 061/53 Eke utca 
16 062 Kökény utca 
17 063/107 Pirit utca 
18 063/118 Mező utca 
19 063/120 Földműves utca  
20 063/183 Jakabdombi utca 
21 080 Ösvény köz 
22 089 Kenderkút utca 
23 095/1 Csatorna utca 
24 096/2 Forrás utca 
25 100 Dobogói utca 
26 0103 Lápos utca 
27 0105 Barkás utca 
28 0108/20 Új rét utca 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztés, illetve a határozat 30 napra történő 
kifüggesztéséről gondoskodjon, és a lakossági észrevételekkel együtt a képviselő-
testület elé terjessze a végleges döntési javaslatot.  
 
 
Határid ő: 2016. március 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 12. 
 
 
 
 
    Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor         polgármester 

29 0110 Forrás utca 
30 0122/1 Orbán tér 
31 0133 Csókakői utca 
32 0137 Kútcsapás utca 
33 0141/10 Vadvirág köz 
34 0141/30 Vadrózsa utca 
35 902/1 Okkerbánya köz 
36 2048/3 Gyöngyös köz 
37 2169 Csák György rét utca 
38 2142/4 Nagy Remiz utca 
39 2323 Nagy Remiz utca 
40 2313/4 Gyurgyalag köz 
41 248 Kútcsapás utca 
42 760 Sziklai utca 



                                                                                                                      sz. napirendi pont 
 

Cserszegtomaj Község Polgármesterétől 
8372. Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

dr. Milus Lajos  
jegyző 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. február 24-i ülésére. 

 
 
Tárgy:   Elek Gyula szennyvízelvezetési kérelme 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Elek Gyula, a Cserszegtomaj, Hársfa utca 2285 hrsz alatti ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult 
a Tisztelt Képviselő- testülethez, hogy a Hársfa utcában 2014-ben megépült szennyvízelvezető 
csatorna szakasz befejezésével járuljon hozzá az épülő lakóháza szennyvízelvezetéséhez. 
A csatornaszakasz vízjogi létesítési engedélye rendelkezésre áll és 2016. December 31-ig érvényes. 
2016-ban a Cserszegtomaj szennyvízcsatornázása IV. ütem vízjogi engedélyének meghosszabbítása 
esedékes, a település tárgyévi költségvetési rendelete biztosít pénzeszközt a meghosszabbítására. 
A szennyvízcsatorna hálózat bővítés megvalósításához a Gördülő Fejlesztési Terv   Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által elfogadott módosítása szükséges, ha az 
ellátásért felelős önkormányzatunk a bérleti-koncessziós díj terhére kívánja megépíteni a művet. 
 
Melléklet:  - Elek Gyula kérelme 1pld                   
 
HATÁROZAT JAVASLAT: 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Elek Gyula, a Cserszegtomaj, Hársfa 
utca 2285 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának a Hársfa utca szennyvíz ellátásának bővítése ügyében 
benyújtott kérelmét megtárgyalta. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja  a Hársfa utcai hiányzó 
szennyvízcsatorna szakasz   bérleti-koncessziós díj terhére történő megépítését, felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közcélú szennyvízelvezető rendszer  Gördülő Fejlesztési Tervét a víziközmű 
szolgáltató DRV ZRT.-vel módosíttassa, és elfogadásra nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz (MEKH). 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő : 2016. január 31.  
 
Cserszegtomaj, 2016. január 16.  
 
 
                                                                                    Bartha Gábor 
                                                                                     Polgármester 
 
 
 
 
Készítette: Simon Aladár községgazda 
 



                                                  …..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
 

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 

dr. Milus Lajos 
jegyző 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. február 24-i ülésére 

 
Tárgy:Festmények elhelyezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A „Szabad Művészet”Alkotótábor Alapítvány megszűnésével Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata birtokába kerültek festmények. 
Az Alapítvány felszámolása felszámoló által folyamatban van. A végelszámolásról szóló 
határozatot a Zala Megyei Törvényszék még nem küldte meg részünkre. Az Alapítványtól 
átvett képek a „Teleházban” kerültek elhelyezésre dobozokban.  
Lehetőség nyílik arra, hogy a Keszthelyi Kórházban Önkormányzatunk kiállítsa a képeket, 
melyek ezáltal méltóbb környezetben és nagyobb közönség által is megtekinthetővé válnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalni, a döntést meghozni 
szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat 
……/2016 (II.24.) kt. határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a „Szabad 
Művészet”Alkotótábor Alapítvány megszűnésével Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
birtokába került képek egy részének a Keszthelyi Kórházban történő elhelyezését. 
Felkéri a polgármestertaz elhelyezésről szóló megállapodás megkötésével kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

         Bartha Gábor  
       polgármester 
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Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly u. 1. 

Tel:83/330-001, fax: 83/330-520  
e-mail: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu 

 
„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 

 
 

dr.Milus Lajos 
jegyző 

 
Előterjesztés 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

2016.február 24-i ülésére. 
 
Tárgy :Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – járműbeszerzés ételkiszállításhoz 
Előterjeszt ő: Cserszegtomaj Község Polgármestere 
Az előterjesztést készítette:  Németh Péter 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Magyarország Kormányának felhívása alapján, a Széchenyi 2020 program keretében 
lehetőség nyílik a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
pályázaton való részvételre. A pályázat részletes kiírását a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program, TOP-4.2.1-15 kódszámú felhívás tartalmazza, amellyel lehetőség nyílik új 
gépjármű beszerzésére, ennek keretébenkorszerűsíthetnénk a településünk gépparkját és 
lecserélhetnénk a gyakori karbantartásra szoruló, ételkiszállítást ellátó autónkat. 
A nyertes pályázatok 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, legfeljebb 
bruttó 4 millió forintos értékhatárig. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjen.  
 

Határozati Javaslat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületekifejti azon szándékát, hogy 
részt kíván venni a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztési c. a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-4.2.1-15kódszámú pályázaton, 
amellyel lehetőség nyílik új gépjármű beszerzésére. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános tartalékból legfeljebb 3.000 eFt - ot 
biztosít, ha sikeres pályázat esetén nem fedezné a gépjármű vételárát az elnyert összeg. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 22. 
 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
      Bartha Gábor 
      polgármester 



 1

 
 számú napirend 

 
 

Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke 

             
 Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:   

 
 

  dr. Milus Lajos 
      jegyző 

 
Tájékoztatás   

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 
 
Tárgy:  A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 
Előterjesztő: Tolvéth Gyula Tamás Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Készítette: Gonda Krisztina pénzügyi ügyintéző  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2. melléklete szerinti formában, 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tett. 2016. január 30. napjáig a 7 db lezárt 
vagyonnyilatkozat leadásra került, mely az önkormányzat hivatalos helyiségében megőrzésre, 
elzárásra került.  
Az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatuk a képviselők részére visszaadásra került. 
Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás nem indult. Képviselői vagyonnyilatkozatba 
betekintés nem történt. 
 
 

Határozati Javaslat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. Megállapítja, hogy 2016. január 30-ig minden 
önkormányzati képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget 
tett. 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 5. 
   
 
 
 

Tolvéth Gyula Tamás 
           Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 

 



      sz. napirendi pont 
 

Cserszegtomaj Község Polgármesterétől 
8372. Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

dr.Milus Lajos  
jegyző 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. február 24-i ülésére. 

 
 
Tárgy:  A közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések, javaslatok intézéséről   
tájékoztató 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2015 november 26-án tartott közmeghallgatásán 
elhangzott közérdekű kérések, javaslatok alapján az alábbi intézkedések történtek: 
 
- A Cserszegtomaj, Kápolna sori lakosok forgalomcsökkentéssel kapcsolatos kérésének    
indokoltságát és megoldásának optimális lehetőségét  tavasz soránátlagos időjárási   
viszonyok között felmérjük, és megtesszük a szükséges intézkedéseket.  
Az ebtartási problémák felvetése alapján a községgazdával közösen, több alkalommal  
ellenőrzést tartott az ebrendészeti szolgáltatást végző vállalkozó az utca környezetében,  
szabálytalanságot nem tapasztaltak. 
 A területrészt továbbra is gyakrabban ellenőrzik. 
 
- Stírvaki Zoltán Körisu . 4 szám alatti lakos kérései és felvetései alapján 2016 november 
  2-án üzembe állítottunk 1db  napelemes kandelábert, az általa jelzett gondozatlan    
területekkel   kapcsolatban  az aktuális vegetációs időszakban ellenőrzést tartunk. 
 
- Nagy Tiborné Ifjúság u. 6. Szám alatti lakos által jelzett túlnőtt fákkal kapcsolatban  
megállapítást nyert, hogy a fák gyökerei a növekedés következtében benyomják a burkolt  
árok oldalát, ezért intézkedtünk azok kivágásáról. 
  A tavasz elején kisebb növekedésű fákkal pótoljuk a kivágottakat. 
 
Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását! 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 16. 
 
                                                                                         Bartha Gábor 
                                                                                         Polgármester 
 
 
Készítette: Simon Aladár községgazda 

       



                       Cserszegtomaj Község Polgármestere        
____________________________________________________________________

                                            „Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.” 
                                                                         
                                                                                                                                   dr. Milus Lajos 
                                  jegyző      
        

            Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 

 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi külügyi tervéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előterjesztést készítette: Palkovics Zoltánné Kult. Biz. elnök 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az elmúlt 10 évben törekedtünk arra, hogy testvér-települési kapcsolatunk ne csak formális 
jellegű legyen, hanem valóban élő kapcsolattá váljon. A rendszeres évenkénti találkozások 
gazdagítottak bennünket, és sokat tanultunk egymástól. 
 Az idei évben is tervezzük meghívni székely testvéreinket a Falunapi Vigalom 
rendezvényünkre, amely április 23-án kerül megszervezésre. A meghívott vendégek elszállásolásáról, 
étkeztetéséről, program és kirándulás szervezéséről kell gondoskodnunk. Bízunk abban, hogy az 
önkormányzati választási előkészületek és a kampány lehetővé teszi a találkozást a dálnokiakkal. 

Május 5-8-ig Kézdivásárhelyen zajlanak a KSE napok. Márk Katalin Cserszegtomaji S.K. 
asztalitenisz csapatának  vezetője  5 gyermekkel és 2 felnőttel szeretne részt venni  a rangos 
versenyen. Ekkor szervezik a Dobai Albert - emlékversenyt is, ahol tervezik megmérettetni magukat 
a cserszegtomajiak.  

A gyermekek örömére 2016-ban 7. alkalommal valósulhat meg a cseretáborozás 
Cserszegtomajon és Dálnokban is. A szervezés elkezdődött mindkét településen.  Tíz gyermek és két 
pedagógus vesz részt a nyári táborban. Először a cserszegtomaji kisdiákok utaznak Dálnokba július 
4-én, hogy egy héten keresztül ismerkedjenek a környék nevezetességeivel. A hazautazás a 
dálnokiakkal együtt történik majd.  A testvértelepülésünk diákjainak teljes táborozási költségét 
vállaljuk, a cserszegtomaji diákok és kísérőik utazási költségét is biztosítjuk. 

Június 5-én kerül sor az önkormányzati választásra Romániában. A dálnoki választási 
eredményt nagy izgalommal figyeljük és várjuk majd. 

Márk Katalin vezetésével július 5 - 10-ig,  a Cserszegtomaji S.K. asztalitenisz csapatának  és 
a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium asztalitenisz játékosainak közös edzőtábora valósul meg a 
Cserszegtomajon. Délelőtt edzés, délután pedig a környék felfedezése és fürdés lesz a program. 

 Az elmúlt években mindkét településen fontossá vált a kialakult partnerség. Az évenkénti 
találkozásoknak,  a sok közös programnak köszönhetően valódi élettel telt meg a testvér-települési 
kapcsolatunk. 

A 2016-os költségvetés tartalmazza a tájékoztatóban meghatározott elképzelések 
megvalósítását. 

 
Határozati javaslat: 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
külügyi tájékoztatóját elfogadja. 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 16.      
                         Bartha Gábor 
                                                                                                                polgármester 



Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. 

Tel.: 83/330-001, fax: 83/531-906 
 
        ____. számú napirend 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 
 

dr.Milus Lajos jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 

Tárgy : Rezi Község Önkormányzat TOP-4.1.1-15. számú „Egészségügyi alapellátás  
infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat támogatása 
Előterjeszt ő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette :  Fogarasi Andrea beruházási ügyintéző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Rezi Község Önkormányzata a Településfejlesztési Operatív Program Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális  fejlesztése pályázati konstrukciók alapján a TOP-4.1.1-
15. azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű kiírásra pályázatot kíván benyújtani. 
 
A pályázat keretében az önkormányzat a Rezi, Iskola u. 3. szám 225/1. hrsz. alatti 
ingatlanon lévő háziorvosi rendelőt kívánja felújítani.  
 
A két település közös háziorvosi körzetére tekintettel a Rezi Község Önkormányzata 
által benyújtandó pályázathoz szükséges Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
támogatása. 
Rezi Község Önkormányzata részéről Cserép Gábor polgármester azzal a kéréssel 
fordult önkormányzatunkhoz, hogy az általuk benyújtandó pályázathoz 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata támogató nyilatkozatát adja meg. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Rezi Község Önkormányzata TOP-4.1.1-
15. azonosítószámú  „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű kiírásra történő pályázat benyújtásához támogató nyilatkozat megadása 
ügyében dönteni szíveskedjék. 
 
Mell.:Nyilatkozat 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rezi 
Község Önkormányzataa Településfejlesztési Operatív Program Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális  fejlesztése pályázati konstrukciók alapján a TOP-4.1.1-
15. azonosítószámú  „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű kiírásra történő pályázat benyújtását Felhatalmazza a polgármestert a 
támogató nyilatkozat aláírására. 
 
 
Határid ő: 2016. február 29. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. február 18. 
 
 
 
    Tisztelettel: 
 
 
 
Bartha Gábor         polgármester 







             …..... számú napirend 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 

 Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

         dr. Milus Lajos jegyző 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 24-i ülésére 
 

 

Tárgy: Zala Megyei Kormányhivatal információ kérése 
Előterjesztő: Tolvéth Gyula Tamás Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Zala Megyei Kormányhivatal a ZAB/030/1188-3/2015. isz. megkereséséhez kapcsolódva 
újabb kérdést intézett Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez, a 
ZAB/030/71-5/2016. isz. kérdésével a Cserszegtomaji Krónika című újság 2015.októberi 
számának 3. oldalán szereplő „Elhallgatta - a bíróság döntött” című cikkel kapcsolatban, 
amely a következő: 

1. A Cserszegtomaji Krónika önkormányzat honlapján közzétett 2015. októberi 
számának 3. oldalán szereplő „Elhallgatta – a bíróság döntött” című cikk alatt Bartha 
Gábor polgármester szerepel szerzőként. 

A Kormányhivatal megkeresését és a témával kapcsolatos anyagokat a mellékletek 
tartalmazzák. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

……/2016. (II. 24.) kt. határozat 

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zala Megyei Kormányhivatal 
információ kérése” című előterjesztést megtárgyalta és a felvetett kérdésre az alábbi választ 
adja: 



1. „A Cserszegtomaji Krónika önkormányzat honlapján közzétett 2015. októberi 
számának 3. oldalán szereplő „Elhallgatta – a bíróság döntött” című cikk alatt Bartha 
Gábor polgármester szerepel szerzőként.” 

 

Válasz: A cikk Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményét 
tükrözi. A témával kapcsolatosan ezt a 37/2015.(IV.29) sz. képviselő-testületi határozat, 
továbbá a 2015. április 29-i, 2015. május 27-i, 2015. június 24-i, 2015. szeptember 16-i, 2015. 
október 28-i képviselő testületi jegyzőkönyvek is alátámasztják. 

A hivatkozott újság 3. oldalán több közzététel is szerepel,- mint ahogy annak többi számában 
is-, mely alatt a polgármester neve szerepel azért, mert a képviselő-testületet a polgármester 
képviseli. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a „Cserszegtomaj 
Krónika” a lakosság tájékoztatására szolgáló kiadvány mely hiteles adattartalommal bír. 
Visszautasítja azokat a feltételezéseket, amelyek ezt megkérdőjelezik. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Zala Megyei 
Kormányhivatalt, hogy az információ kérésével kapcsolatosan, annak indokáról és tartalmáról 
részletesen tájékoztassa az Önkormányzatot. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal 
részére. 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Cserszegtomaj, 2016. február 24. 

 

 

       Tolvéth Gyula Tamás 
    Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 

  

 






