
 1/2015.(I. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja 
végre a 2014. évi költségvetésében: 

 1.    Általános tartalék változásai 900070 

1. 130/2014 (XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Máltai Szeretetszolgálat 
támogatása 
Általános tartalék csökkenése                                                           -50 
Átadott pénzeszköz növekedés 066020                                           +50 

2. 134/2014 (XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat alapján ingatlanforgalmi szakértői 
vélemény kérése 
Általános tartalék csökkenése                                                           -120 
Dologi kiadás növekedése 066020                                                   +120 
 

3. 132/2014 (XI.05.) számú Képviselő-testületi döntés alapján vízbekötés a Vadász u. 2. szám 
alatti önkormányzati ingatlanra 
Általános tartalék csökkenése                                                           -318 
Dologi kiadás növekedése 066020                                                   +318 

 2. Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 

1. Élelmezési Csoport részére kulturális eseményen való részvétel biztosítása 
Általános tartalék csökkenése                                                           -18 
Dologi kiadás növekedése 011130                                                   +18 

2. Élelmezési Csoport személyi juttatatásainak előirányzatának módosítása 
Általános tartalék csökkenése                                                           -350 
Személyi juttatások növekedése                                                       +350 

 3. Egyéb 

1. Élelmezési Csoport Felhalmozási kiadásain belüli átcsoportosítás 
Informatikai Eszközbeszerzés előirányzatának csökkenése             -250 
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatának növekedése      +250 

2.  Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal előző évek költségeinek visszatérülése 
Intézményi működési bevételek növekedése 011130                      +215 
Általános tartalék növekedése 900070                                             +215 

3.  Cserszegtomaji Pipacs Óvoda támogatása 
Átvett pénzeszköz növekedés 091140                                             +50 
Általános tartalék növekedése 900070                                             +50 

4.  Lakossági közműfejlesztés támogatása 
Állami támogatás növekedése                                                          + 150 
Átadott pénzeszköz növekedése 011130                                         + 150 

Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszege 692.446 ezer forint. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos 

 2/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 



Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési rendelet 
654.115 ezer forint kiadási főösszeggel, 654.115 ezer forint bevételi főösszeggel az előterjesztésben 
meghatározottak figyelembe vételével elfogadja. 

 3/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2015. július 27. – augusztus 21. közti időpontban az 
intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése érdekében. 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt tájékoztassa. 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse. 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és Kovács Imréné intézményvezető 

 4/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 a) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő méltatlanságáról szóló 
szabályozásról, képviselői kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint 
tudomásul veszi, azt elfogadja. 
Felkéri a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a méltatlansági jogintézmény szabályait 
figyelembe véve kezdeményezze a méltatlansági eljárást a kötelezettségét megszegő képviselővel 
szemben ,amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak. Felkéri továbbá, hogy a kezdeményezésről a 
képviselő-testületnek a következő soros ülésén számoljon be. 
Határidő: 2015. február 25. 
Felelős: Tolvéth Gyula Tamás, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 

 b) Felkéri a polgármestert, hogy Elekes István képviselőt hivatalos levél formájában keresse meg és 
hívja fel arra, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 24 órán belül tegyen eleget a Mötv.ben 
foglalt tájékoztatási kötelezettségének. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

5/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
Cserszegtomaj Község hulladékgazdálkodásával kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le és arról a 
Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Határidő. 2015. július 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

6/2015. (I.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi községszemle időpontját 
2015. 03. 16.-án, 8.30 órai kezdettel határozza meg. 
Határidő: 2015. március 16. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

7/2015.(II.04.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Törvény) 32. §-ában megállapított jogok és 
kötelezettségek alapján végzik munkájukat. Felszólítja Elekes István önkormányzati képviselőt, hogy 
képviselői esküjének szellemében az e paragrafusban meghatározottak alapján végezze képviselői 
munkáját. Vegyen részt a Képviselő-testület ülésein, jelenjen meg azokon, vegyen részt a munkában és 
a döntéshozatali eljárásban. Az önkormányzattal kapcsolatos kérdéseit a Törvénynek megfelelően 
Képviselő-testületi ülésen tegye fel, ezzel segítve Cserszegtomaj fejlődését. 

 8/2015.(II.04.) számú Képviselő-testületi határozat 



Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fürkész Holding Kft. felhívásában 
szereplő Testvérváros programhoz csatlakozik. 
Felkéri a Kulturális Bizottság elnökét a szükséges tárgyalások lefolytatására. 
Határidő:        2015. március 01. 
Felelős:           Palkovics Zoltánné bizottsági elnök 

9/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évi 
időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt elfogadta. 
Felkéri a polgármestert, hogy a programban foglalt feladatok folyamatos végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester 
Határidő:        folyamatos 

10/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendelete 1. számú 
mellékletében felsorolt civil szervezetek és egyházak támogatásának elszámolását az előterjesztés 
mellékleteit képező elszámolási adatlapok és beszámolók alapján elfogadja. 

 11/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletében elkülönített 6.000 eFt-ot az alábbiak szerint osztja fel a 
benyújtott támogatási kérelmek alapján: 

Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 500.000,- Ft 
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 350.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 900.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 500.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 235.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kézilabda Szakosztály - 
Diáksportkör Moderntánc 400.000,- Ft 
Diáksportkör Íjászat 100.000,- Ft 
Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége 100.000,- Ft 
Kis Szent Teréz Plébánia 300.000,- Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 300.000,- Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház 50.000,- Ft 
Kék Balaton Citerazenekar 100.000,- Ft 
Shotokan Karate Egyesület 300.000,- Ft 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 150.000,- Ft 
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány 100.000,- Ft 
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 900.000,- Ft 
Alternatív Természetbarát Egyesület - 
Együtt Cserszegtomajért – Civil Fórum 340.000,- Ft 

 Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő:        2015. március 25. 
Felelős:           dr. Milus Lajos jegyző 



 12/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy amennyiben Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete olyan tétellel módosul, mely eléri a 2014. 
évi C. tv 70. §-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet 
is. 
Határidő:        folyamatos 
Felelős:           dr. Milus Lajos jegyző 

 13/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. 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 

14/2015. (II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben felsorolt pótmunkákra 
biztosítja az előirányzatot összesen 2.070 eFt-ot a 2015. évi költségvetési rendeletben elkülönített 
általános tartalék terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására, és felkéri a jegyzőt, 
hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) 
önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester 
Határidő:        folyamatos 

 16/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

1.  Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére a beérkezett árajánlatok alapján 
Czanka Barnabás (8300 Tapolca, Lehel u. 8.) egyéni vállalkozót választja, bruttó 25.146,- Ft 
összegű ajánlata alapján. 

  

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzése tárgyában a közszolgáltatási 
szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felhatalmazza a jegyzőt hogy a nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és szervezésére vonatkozó rendelet-tervezetet dolgozza ki és a 
következő testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő:        azonnal, illetve következő testületi ülés 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester 
dr. Milus Lajos jegyző 

 17/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármester 2015. évi 
negyvennyolc szabadságát az előterjesztés mellékletének ütemezésében elfogadja. 

 18/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 



 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a háziorvosi ügyelet 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

 19/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről 
szóló tájékoztatót elfogadta. 

 20/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi külügyi 
tájékoztatóját elfogadja. 

 21/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Művészház és 
Művészetért Egyesület az Alapító Okiratában az Önkormányzat tulajdonát képező 8372 Cserszegtomaj 
Vadász utca 1. szám alatt lévő Kultúrházat jelölje meg hivatalos székhelyeként. Felkéri a jegyzőt, hogy 
ezen határozat szerint a bejegyző szervhez továbbítandó nyilatkozatot és az épület használatának 
részleteit külön megállapodásban készítse elő a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény és 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 (III.1) rendelete alapján, melyet a képviselő-testület 
soron következő ülésére a polgármester terjesszen elő. 

Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: 2015. március 26. 

 22/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Művészház és 
Művészetért Egyesület az Alapító Okiratában az Önkormányzat tulajdonát képező 8372 Cserszegtomaj 
Vadász utca 1. szám alatt lévő Kultúrházat jelölje meg hivatalos székhelyeként. Felhatalmazza a 
polgármestert az Egyesület bejegyzéséhez szükséges székhely megjelöléséről szóló nyilatkozat 
aláírására. Az Egyesület az épületet további használatra előzetes egyeztetés alapján – a többi civil 
szervezethez hasonlóan – veheti igénybe. 

Felelős:           Bartha Gábor polgármester 
Határidő:        azonnal 

 23/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 1.) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beíratás időpontját 2015. 
április 27-28. napokban határozza meg. 

Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatást a község 
honlapján, illetve a helyben szokásos módon, valamint az óvodában közzétegye. 
Határidő:        2015. március 27. 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester 
Kovács Imréné intézményvezető 

 2.) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015/2016-os nevelési évben a 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható csoportok számát 5 
csoportban határozza meg, melyből 1 csoport az egységes óvoda-bölcsődei csoport, 4 pedig óvodai 
csoport. 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt tájékoztassa, 
továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan vegye figyelembe a 
jogszabályi (törvényi, illetve hatályos Alapító Okirat) szerinti csoportlétszámokat. 



Határidő:        2015. március 26., illetve az óvodai beíratás időpontja 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester 
Kovács Imréné intézményvezető 

 24/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. (8360 
Keszthely, Vadaskerti u. 8.) beszámolóját Cserszegtomaj Község Önkormányzata által nyújtott 
működési hozzájárulás felhasználásáról megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 25/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2014. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 

 26/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évre vonatkozóan a területi 
ellátás helyzetéről szóló védőnői beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint 
elfogadja. 

 27/2015.(III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonra való 
felkészülés feladatairól szóló tájékoztatót elfogadta. 

 28/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2015 évi 
útkarbantartásokra a beérkezett árajánlatok alapján azonos feltételeket tartalmazó keretszerződést 
kössön mindegyik árajánlattevővel. 

Felhatalmazza a polgármestert a keretszerződések aláírására. 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester 
Határidő:        2015. március 30. 

29/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Sulyok László Hévíz, Kodály 
Z. u. 19. szám alatti lakos tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 356/4. hrsz. ingatlan ivóvízbekötésének 
közterület igénybevételével történő magánerős beruházásához, mivel a 2015. évi költségvetés terhére 
az önkormányzat a fejlesztést nem tudja megvalósítani. 

Határidő:        2015. december 31. 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 

 30/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi idegenforgalmi rendezvények 
szervezésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 

 31/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által létrehozott 
alapítványok 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 32/2015.(IV.29.) számú Képviselő-testületi 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. 

 Utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló dokumentumokat 
megküldje a Magyar Államkincstárnak. 

Határidő:        2015. május 7. 
Felelősek:        dr. Milus Lajos jegyző 
Kovács Imréné óvodavezető 

 33/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete: 

1. Támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pályázaton való részvételt. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére, továbbá Zala Megyei Fejlesztési Nonprofit Kft-vel történő 
szerződéskötésre mikrobusz kategóriában. 

2. Az általános tartalék terhére biztosítja a mikrobusz beszerzéséhez szükséges önrészt. 

 Felelős:           Bartha Gábor polgármester 
Határidő:        folyamatos 

 34/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy a 2452655-3 számú 
Fundamenta Lakáskassza projekthez tartozó beruházás megvalósult. A projektben érintett érdekeltek 
által fizetendő az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése esedékes. Az 5020354 számú szerződéshez 
kapcsolódó 1895 hrsz-ú ingatlan érdekeltségi hozzájárulása egyéb forrásból nem került megfizetésre. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a lakás-előtakarékoskodó 
igényt támasztana a lakás-előtakarékossági szerződés alapján neki járó zárolt összeggel kapcsolatban a 
Fundamenta Lakáskassza Zrt. felé, abban az esetben a kifizetett összeg erejéig az önkormányzat helyt 
áll. 
Az 5020354 számú szerződés esetében az örökösök jogán meg nem igényelt állami támogatás és annak 
kamatai vonatkozásában, a későbbiekben esetlegesen benyújtott kártérítési igény esetén az 
önkormányzat minden felelősséget átvállal. 
A zárolt összeg kifizetése Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 11749039-15432467-10040007 
számú víziközmű számlájára történik. 

 35/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az Ügyelet 
Nonprofit Közhasznú Kft 2014. évi közhasznúsági jelentését és 2014. évi számviteli beszámolóját. 

36/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a szociális 
étkezés kiszállításának költségeiről szóló tájékoztatót 

 37/2015. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete „önkormányzati képviselői tiszteltdíj 
vizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:                        
- felszólítja Elekes István önkormányzati képviselőt, hogy az általa 2012. évben jogtalanul felvett nettó 
78.924 Ft-ot – amit akkor nem jelzett – 2015. május 27-ig az önkormányzatnak fizesse meg, és a 
befizetést bizonyító igazolás a képviselő-testület 2015. május 27-i ülésén mutassa be. 



Befizetésért felelős:    Elekes István önkormányzati képviselő 
Határidő:                    2015. május 27. 

 38/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

1.  Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 32/2015 
(IV.29.) számú határozatát. 

2.  Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratát. 

 Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló dokumentumokat 
megküldje a Magyar Államkincstárnak. 

Határidő:        2015. május 31. 
Felelősek:        dr. Milus Lajos jegyző 
Kovács Imréné óvodavezető 

 39/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megtárgyalta „A helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt áttekintési kötelezettségének 
eleget tett, és a HEP-et a mellékelt, felülvizsgálati formában elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a 
Jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntését továbbítsa a Türr István Képző és Kutató Intézet felé. 

Határidő:        2015. május 29. 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester 
dr. Milus Lajos jegyző 

40/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint 
elfogadja. 

 41/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

 42/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját. 

 43/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 6.000 eFt előirányzatot a 2015. 
évi költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék terhére a „Tündérkert” kialakítására. 
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szerződés/ek aláírására, és felkéri a jegyzőt, 
hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) 
önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő:        2015. július 31. 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester 



 44/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. aa), ac) és ad) pontok szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázat keretében pályázatot kíván 
benyújtani a Szabó István Általános Iskola használatában lévő Cserszegtomaj, Iskola u. 17./A szám 
15/3. hrsz. alatti ingatlanon található tornaterem felújítása és Cserszegtomaj, Péter Pál utca 1710 hrsz. 
és Dr. Vajkai Aurél utca 740/6. hrsz. utak aszfalt felújítása céljából. 

1. Képviselő-testület a Szabó István Általános Iskola használatában lévő Cserszegtomaj, Iskola u. 
17./A szám 15/3. hrsz. alatti ingatlanon található tornaterem felújítása bruttó 13.304.463,- Ft 
összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 11.308.794,- Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 1.995.669,- Ft önerőt az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

2. Képviselő-testület a Péter Pál utca 1710 hrsz. és Dr. Vajkai Aurél utca 740/6. hrsz. utak aszfalt 
felújítása bruttó 13.587.984,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 
11.549.787,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó 
bruttó 2.038.197,- Ft önerőt a általános tartalék terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 
megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírására és a Magyar Államkincstár területi 
igazgatóságához való benyújtására. 

Felelős:       Bartha Gábor polgármester 
dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő:    2015. június 9. 

45/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal iratainak 
rendezésére, selejtezésére, levéltárba történő átadás előkészítésére és selejtezési jegyzőkönyv 
elkészítésére az „Adó-Archív” Adószakértő, Könyvelő és Iratrendező Betéti Társaságot bízza meg. A 
munka bruttó 698.500 Ft –os ellenértékét a költségvetés általános tartalékából biztosítja. 

Határidő:        2015. június 30. 
Felelős:           dr. Milus Lajos jegyző 

46/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert egy fő közterület gondozó 
kinevezésének aláírására és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. A közterületet 
gondozó közalkalmazott 2015. június hónapban kerüljön kinevezésre, egy év időtartamra. 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az egy fő közterület gondozó 2015. évi bér és 
járulékai összegét a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és közterhei előirányzatának 
csökkentésére, illetve az Önkormányzat azonos rovatainak megemelésére. 

 Felelős:            Bartha Gábor Polgármester 
Határidő:         2015.06.30. 

 47/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Bugovics Anitát napi 6 órában közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatja, munkaszerződését 2015. július 1. napjától határozatlan időre módosítja 
és az ehhez szükséges forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi juttatások és közterhek 



terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert a munkaszerződés meghosszabbítására és a hozzájuk kapcsolódó szükséges 
intézkedések megtételére. 

Felelős:           Bartha Gábor Polgármester 
Határidő:        2015.06.030. 

 48/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dancs Attila Gyenesdiás, 
Pince u. 9. szám alatti lakos Jázmin utca hosszabbítására vonatkozó kérelmét azzal a kikötéssel, hogy 
az utca kialakítás teljes költséget kérelmező vállalja. 

Határidő:        2015. december 31. 
Felelős:           Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 

 49/2015.(V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az édesvizek védelmével 
kapcsolatos felhívást, az abban foglaltakkal egyetért. Kifejezi csatlakozási szándékát a mozgalomhoz. 
Felhatalmazza a polgármestert az elektronikus úton történő regisztrációra. 

 50/2015.(V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Zala két keréken 2020” 
felhívásban foglaltakkal. 
Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 

 51/2015.(V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Magyarok Világszövetsége 
által Trianon 95. évfordulója alkalmából Versailles-ban szervezett összmagyar megmozdulás 
eszméjével. A rendelkezésre álló határidő rövidsége miatt a megemlékezésen nem tud részt venni. 

52/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZALAISPA Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt.8798 Zalabér, 3096/12. hrsz. székhelyű 
közszolgáltató Cserszegtomaj község területére vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés feltételeit elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felkéri a polgármestert, hogy a HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. társaság felé a 
szolgáltatási szerződést 2015. június 30. napjával közös megegyezéssel történő felmondására. 

 53/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. II. félévi 
munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

54/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

1.  Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 
Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 
létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) 
társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 



2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

55/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásért felelős miniszter – 
a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot 
hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására megjelent kiírás alapján a 2015. évi települési lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az állami 
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

56/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 694 helyrajzi számú 
út Barlang utca – Barát utca közti szakaszán 2015. július 15. napjával a forgalmi rend megváltoztatását 
támogatja a következő módon: 
- Az útszakasz kizárólag a gyalogos és kerékpáros közlekedést szolgálja 
-   A gépjármű közlekedés az útszakaszt kiváltva a Ménes utcán és Barát utcán zajlik. 

Felkéri a polgármestert, hogy a forgalmi rend változásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
mely magába kell, hogy foglalja a jól látható forgalmi rend változás előrejelzését minden megközelítő 
irányból. 

57/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde zárva tartásának időszakában – 2015. július 27. – augusztus 21. közti 
időpontban – a gyermekek óvodai ellátását a Hévízi Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde (8380 Hévíz, Sugár u. 7.) intézményében biztosítja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás aláírására. 

58/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Nagy Ibolya Déryné díjas előadóművész részére a település 
kulturális életében betöltött kiemelkedő munkájáért EMLÉKLAPOT adományoz. Az emléklap 
átadására a X. Bornapok rendezvényen kerül sor. 

 59/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati rendezvények 
alkalmával fizetendő területbérleti díjakat 2015. július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg. 

(A díjak ÁFA nélkül értendőek) 

 Bornapok rendezvényt tekintve:  

• borházak esetében 10.000,-Ft/nap, azaz 30.000,-Ft 
• vendéglátó egységek esetében   20.000,-Ft/nap azaz 60.000,-Ft 
• egyéb (velős-pirítós, hot-dog) 000,-Ft /nap azaz 30.000,-Ft 
• kisvállalkozói kategória (kürtöskalács, rétes,  pattogatott kukorica, fagyi) 2.000,-Ft/nap azaz   

6.000,-Ft           



Sörnapok rendezvényt tekintve:  

•  vendéglátó egységek esetében 20.000,-Ft/nap azaz 40.000,-Ft 
• kisvállalkozói kategória (kürtöskalács, rétes, pattogatott kukorica, fagyi) 2.000,-Ft/nap  azaz   

4.000,-Ft           

60/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete 46/2015/ (V.27.) számú határozatát módosítja és Orsós 
Zsolt Cserszegtomaj, Okkerbánya u. 18. szám alatti lakost 2015. szeptember 1. napjával kinevezi 
közterület gondozó munkakörbe, határozott idejű foglalkoztatásra 2016. augusztus 31. napjáig. 

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az egy fő közterület gondozó 2015. évi bér és 
járulékai összegét a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és közterhei előirányzatának 
csökkentésére, illetve az Önkormányzat azonos rovatainak megemelésére. 

61/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajda János Öregdiákok Egyesülete 
tevékenységét 100.000,- Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

62/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata jóváhagyja Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pontjában meghatározott, „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás” címen elkülönített, a települési önkormányzatok által felhasználható 
központosított előirányzat igénybevételére irányuló pályázat benyújtását a 512.780 Ft összköltségű – 
2015. évi műszaki, technikai fejlesztésére. 
A Képviselő-testület a 51.278 Ft önrészt Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetés felhalmozási kiadásából biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

63/2015.(VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. tv. 76.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére álló saját 
és átruházott bevételek terhére, a saját tulajdonában álló- az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott Szabó István Általános Iskola 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17. köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését a helyi önkormányzati képviselők 
választása évét követő szeptember 1-jétől nem képes vállalni. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos összes, szükséges intézkedés 
megtételére. 

64/2015.(IX.01.) számú Képviselő-testületi határozat 

1.  Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 76. § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat a 
rendelkezésére álló saját és átruházott bevételek terhére, a saját tulajdonában álló- az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott Szabó István Általános Iskola 8372 
Cserszegtomaj, Iskola utca 17. köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetését a helyi önkormányzati képviselők választása évét követő 
szeptember 1-től törvényi kötelezettség alapján teljesíti, visszavonva egyben a 63/2015 (VI.24.) 
számú képviselő-testületi határozatát. 



2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2015. 
novemberi soros testületi ülésre a Szabó István Általános Iskolának, illetve a település 
tanulóinak eddig biztosított - az Önkormányzat önként vállalt feladatként jelentkező - 
kedvezmények/támogatások racionalizálásával kapcsolatos javaslatot terjessze a Képviselő-
testület elé. 

3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerületével a használati szerződés 
módosítását készítse elő, és azt legkésőbb 2015. október 28-i soros ülésre terjessze elő. 

 65/2015.(IX.01.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/1014. iktatószámú 
működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Nyugat-Balatoni regionális vízmű északi ág 
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. Évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, 
megbízza a polgármestert a dokumentum Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi 
jóváhagyásához szükséges megbízások nyilatkozatok aláírásával. 

66/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kápolna sor csapadékvíz 
elvezetésének rendezéséhez tanulmánytervet készíttet, melyet az októberi soros ülésen a Képviselő-
testület elé tár. 

67/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2014/2015. nevelési év munkájáról szóló beszámolóját. 

68/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján 
működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely nyitva 
tartását 2015. szeptember 17-től 2018. január 1-ig az alábbiak szerint biztosítja: 

hétfő-csütörtök: 10.00 – 17.00 óra: helyszín: Szabó István Általános Iskola 
péntek: Szünnap 
szombat: 9.00 – 15.00 óra: helyszín: Könyvtári Információs és Közösségi Hely (Vadász u. 2.). 

Felkéri a könyvtári feladatokat ellátó munkatársat a zavartalan feladatellátás érdekében, szervezze meg 
a módosított nyitva tartással kapcsolatos teendőket, egyeztetve az érintett intézmények 
munkatársaival. 

 69/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szabó István Általános 
Iskola Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám alatti intézmény napi takarítására, két nagytakarítás 
elvégzésre a (takarítóeszközök és tisztítószerek biztosításával) Kovács Mária (Komárom, Diófa u. 12.) 
vállalkozót bízza meg bruttó 305.105,- Ft/hó összegben. 

A szolgáltatás biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat az általános tartalék 
terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére valamint a 
vállalkozási szerződés aláírására. 

 70/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 



 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat 
hajtja végre a 2015. évi költségvetésében: 

1.  Az általános tartalék változásai 900070 
1. A költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdésében leírtak alapján utánfutó vásárlás 
Általános tartalék csökkenése                                                            - 403 
Felhalmozási kiadások növekedése 066020                                +403 

2. Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
1. Festetics Vágtán Cserszegtomaj képviseltetése 
Általános tartalék csökkenése                                                           - 50 
Dologi kiadás növekedése 011130                                                                +50 
2. Önkormányzat épületeibe energiatakarékos átfolyásszabályozó beszerzése 
Általános tartalék csökkenése                                                            -463 
Dologi kiadás növekedése 066020                                                                +463 

3. Egyéb 
1.Új telefonközpont kialakítása 
Felhalmozási kiadások PH csökkenése 011130                                            -600 
Felhalmozási kiadások ÖNK növekedése 011130                                        +600 
2. 2015. évi nettó előleg finanszírozás összege 2014. évről 
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 018010                  +10.663 
Pénzmaradvány igénybevétele 011130                                                         +10.663 

Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszege 676.583 ezer forintra változik. 

71/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok részére meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 
évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az abban foglaltaknak megfelelően 
fog eljárni. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében 
a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon elektronikus adatbázisban rögzíti. 

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az elektronikus adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozat aláírására. 

Erre a célra a 2015. évi költségvetésében 1.300.000,- Ft-ot biztosít. 

72/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi 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 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkezés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 

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. 

74/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Cserszegtomaj, 
Községháza u. 4. szám 115. hrsz. alatti volt hivatal épülete statikai megerősítés engedélyezési 



tervdokumentáció elkészítését. Az engedélyezési tervdokumentáció tervezésére a FIFIKA Kft 
Gyenesdiás, Esze T. u. 8. szám alatti vállalkozó bruttó 215.900,- Ft összegű árajánlatát fogadja. 

A tervezés és a statikai szakvélemény elkészítéséhez szükséges 240.900,- Ft összegű pénzügyi fedezetet 
az általános tartalék terhére biztosítja. 

75/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2013.(IV.24.). számú határozatát 
visszavonja. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 15-ig visszamenőlegesen, 
a szolgáltató által biztosított fogyasztási adatok alapján a jelenleg érvényes árakkal megállapított bruttó 
47.139,- Ft összeget a Rózsa Bt tulajdonosa Erdélyi József részére a talajvíz terhelési díj tartozásában 
jóváírja. 

76/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonát 
képező: 
- AGROGÉP AP-250 típusú 9405140 alvázszámú YHP-396 forgalmi rendszámú traktor pótkocsit. 
Értékesítési ár: bruttó 300-350 eFt 

- 7 db bontott, 60x120-as FÉG fűtésradiátort egyben. 
Értékesítési ár: bruttó 56.000,- Ft. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az 
értékesítéssel kapcsolatos egyeztetések lebonyolításával, továbbá felhatalmazza, hogy a meghatározott 
összeghez képest az ár kialakítása során 10% eltérést csak felfelé érvényesítsen. 

77/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-től továbbra is a Teréz 
Anya Szociális Integrált Intézménnyel kötött megállapodás alapján kívánja ellátni a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Felkéri a polgármestert, hogy az októberi soros 
ülésre készítse elő a feladat ellátási szerződés felülvizsgálatát és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

78/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Imre 7100 Szekszárd, 
Rákóczi u. 146. szám alatti lakos tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Sümegi u. 43. szám 2046/7. hrsz. 
ingatlan szennyvízbekötésének közterület igénybevételével történő magánerős beruházását nem 
támogatja. 

 79/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a bejáró tanulók 2015/2016-os 
tanév négy havi (2015 szeptember-december) buszbérletének biztosításához, és 107 eFt-ot elkülönít 
erre a célra a 2015. évi költségvetés terhére. 

Felkéri a jegyzőt, 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. 

80/2015.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat 



Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Hévíz Város Helyi Építési Szabályzata 
(HÉSZ) módosításának tartalmával egyetért, az abban foglaltakkal szemben észrevételt nem fogalmaz 
meg. 

83/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az új településrendezési eszközök 
készítésének véleményezési szakaszára beérkezett és az egyeztető tárgyaláson pontosított 
véleményeivel egyetért. A véleményeknek teljes mértékben megfelelő dokumentációt elfogadja és azt a 
314/2012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet 40.§.(1) szakasza alapján végső szakmai véleményezésre történő 
megküldésre alkalmasnak tartja. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott településrendezési eszköz anyagát az Állami 
Főépítész felé záró vélemény kiadása ügyében továbbítsa. 

84/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a határozati javaslatot, 
melyben felkéri a jegyzőt, hogy a Cserszegtomaj, Gesztenyés u. – Gubacs u. – Kápolna sor csapadékvíz 
elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére árajánlatokat kérjen be. 

85/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 100.000 Ft 
támogatásban részesíti az SZ-L BAU BALATON VÍVÓ KLUB versenyzőjét, Farkas Csabát, 
cserszegtomaji lakost.A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a SZ-L BAU BALATON VÍVÓ 
KLUB-bal történő támogatási megállapodás aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.  

 86/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a cserszegtomaji Szabó 
István Általános Iskola digitális tábla vásárlását, amelyre az általános tartalék terhére legfeljebb 
600.000 Ft-ot biztosít. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 87/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a tornaterem 
rezsiköltségéről szóló tájékoztatót. 

88/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal 2016. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 

89/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a település vezetékes 
közvilágítási eszközeinek villamos energiaigényét biztosító E-On energiakereskedelmi Kft 2016 évre 
vonatkozó 14,89 Ft/kWh + ÁFA villamos energia egységár ajánlatát, , megbízza a polgármestert a 2016 
évre érvényes teljes ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés aláírásával. 

90/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta Cserszegtomaj 
Község Helyi Operatív Csoportjának Intézkedési Tervét a 2015/2016 évi rendkívüli téli időjárási 
viszonyok esetére az előterjesztés melléklete szerint. 

 91/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 



Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Boros Sándort napi 8 órában közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatja, munkaszerződését 2015. október 31. napjától határozatlan időre módosítja és az ehhez 
szükséges forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi juttatások és közterhek terhére 
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés meghosszabbítására és a hozzájuk 
kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 

 92/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta dr. Kiss Ferenc 
háziorvos beszámolóját a 2015. évi háziorvosi ellátás helyzetéről. 

 93/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Krónika közéleti lap 
hirdetési költségeit az alábbi összegekben határozza meg: 
1 oldal (A/4) fekete színnyomással: 13.000 Ft 
Fél oldal (A/5) fekete színnyomással: 6.500 Ft 
Negyed oldal (A/6) fekete színnyomással: 3.500 Ft 
Nyolcad oldal (A/7) fekete színnyomással: 2.000 Ft 

Az összes hirdetések terjedelme a Krónika újság teljes terjedelmének 20%-át nem haladhatja meg. A 
hirdetés megjelenése a szerkesztőhöz megérkezés sorrendjében kerül az újságba, ha több a hirdetés a 
fent meghatározottól, akkor a következő újságba kerül át a megrendelővel egyeztetve. Felkéri a 
Cserszegtomaji Krónika szerkesztési feladatokért felelős munkatársat a hirdetési költségek változásiról 
tájékoztassa a meglévő és leendő ügyfeleket, valamint velük hirdetési szerződést kössön. 

 94/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
általános működését 50.000 Ft összeggel az általános tartalék terhére. Felhatalmazza a Polgármestert 
a támogatási szerződés megkötésére és aláírására. 

 95/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a Képviselőket, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 32. szakasz 2. bekezdésének 
k.) pontjában meghatározottaknak megfelelően az éves munkájukat rögzítő beszámolót 2015. 
november 3-án 14 óráig a Polgármesternek címezve adják le. 

 96/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Ferenc Keszthely, Gagarin utca 
33. szám alatti lakos készülő verseskötetének kiadását közpénzből nem támogatja. 

 


