
1/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

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

Egyéb 

1. 110/2015 (XII.16) számú képviselő-testületi határozat alapján előirányzat átcsoportosítás 
Dologi kiadás csökkenése                                                                                        -600 
Felhalmozási kiadás növekedése                                                                         +600 

2. Állami támogatás év végi egyeztetése 
Állami támogatás növekedése                                                                               +5.987 
Általános tartalék növekedése                                                                             + 5.987 

3. Bevételek év végi egyeztetése 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (közmű hozzájárulás) növekedése  +954 
Intézményi működési bevétel növekedése (Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül)  +719 
Általános tartalék növekedése                                                                               +1.673 

 Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszege 699.905 ezer forintra változik. 

 2/2016. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendelet 
703.484 ezer forint kiadási főösszeggel, 703.484 ezer forint bevételi főösszeggel az előterjesztésben 
meghatározottak figyelembe vételével elfogadja. 

 3/2016. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közcélú 
szennyvíz elvezetőrendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére Bérleti–Üzemeltetési Szerződés 
egyeztetésére, annak megkötésére, aláírására és az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedések 
megtételére. 

 4/2016. (I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői pályázati kiírását. 

 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. 

 6/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

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



1. A polgármesternek, mint felelős kiadónak milyen ráhatása, befolyása van a sajtótermék 
tartalom-meghatározásában? 
Válasz: A polgármesternek, mint felelős kiadónak nincs ráhatása, befolyása a Cserszegtomaji 
Krónika tartalom- meghatározásában. 

2. Végez vagy végzett-e a gyakorlatban szerkesztői vagy szerzői tevékenységet a sajtóterméknél? 
Válasz: A polgármester nem végzett és nem is végez a gyakorlatban szerkesztői vagy szerzői 
tevékenységet a Cserszegtomaji Krónikában. 

A Cserszegtomaji Krónikának szerkesztését más személy végzi. (az impresszumban a törvényi előírások 
alapján feltüntetésre került) 
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. 

 7/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 21-én közös megegyezéssel 
megszünteti a „Passió” Bt-vel 2014. január 14-én aláírt bérleti szerződést, egyben hozzájárul a Lántzky 
Temetkezési Kft-vel az új szerződés azonos feltételekkel való megkötéséhez. 

 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. 

 9/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 

 10/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolerancia Barlangkutató Egyesület 
rendelkezésére bocsájtja az Önkormányzat működtetésében álló tornacsarnok épületét a kért 2016. 
február 26.-28.-i időpontban, 20.000 Ft bérleti díj ellenében. 

11/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi 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. 

 12/2016.(II.24.) 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. 

 13/2016.(II.24.) 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 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkezés 
107052 Házi segítségnyújtás 

14/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi 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. 

 15/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi 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 

 16/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2015. évi 
adóbevételeiről szóló beszámolót. 

 17/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

• Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2015 (I.29.) 
önkormányzati rendelete 4. számú mellékletében felsorolt civil szervezetek és egyházak 
támogatásának elszámolását a Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány 
elszámolásának kivételével az előterjesztés mellékleteit képező elszámolási adatlapok és 
beszámolók alapján elfogadja, valamint felkéri a Szeghalmy Bálint Református Egyházi 
Alapítvány képviselőjét, hogy 2016. március 15-ig számlákkal alátámasztva nyújtsa be ismét az 
elszámolását. 

• A Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány által 29.345 Ft-ról beadott elszámolást elfogadja és 
hozzájárul, hogy a fennmaradó 70.655 Ft-ról a 2016. évben számoljon el. 

 18/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

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 600.000 Ft 
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 300.000 Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 900.000 Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 550.000 Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 270.000 Ft 
Diáksportkör Moderntánc 600.000 Ft 
Diáksportkör Íjászat 100.000 Ft 
Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége   
Kis Szent Teréz Plébánia 300.000 Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 300.000 Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház   
Kék Balaton Citerazenekar 200.000 Ft 
Shotokan Karate Egyesület 300.000 Ft 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 100.000 Ft 
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány   
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 600.000 Ft 
Alternatív Természetbarát Egyesület 100.000 Ft 
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület 400.000 Ft 
SZ-L Bau Balaton Vívóklub 150.000 Ft 
Vajda János Öregdiákok Egyesülete 220.000 Ft 

A fennmaradó 10.000 Ft az általános tartalék keretbe kerül. 



 19/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

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

 20/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

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. 

 21/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

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. 

 22/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

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. 

 23/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

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

• Felkéri a polgármestert, hogy készíttesse elő az ingatlan tulajdonosaival kötendő azon 
megállapodást, amely alapján kötelezettséget vállalnak 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. 

 24/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

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

 25/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 



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 támogatjaa Hársfa utcai hiányzó 
szennyvízcsatorna szakasz bérleti-koncessziós díj terhére történő megépítését, felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közcélú szennyvízelvezető rendszerGördülő Fejlesztési Tervét a víziközmű 
szolgáltató DRV ZRT.-vel módosíttassa, és elfogadásra nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 

 26/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi 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. 

 27/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejti azon szándékát, hogy részt kíván 
venni a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztési c. a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program, TOP-4.2.1-15 kódszámú 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. 

 28/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

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. 

 29/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a közmeghallgatáson elhangzott 
közérdekű kérdések, javaslatok intézéséről szóló tájékoztatót. 

 30/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2016. évi 
külügyi tervéről szóló tájékoztatót. 

 31/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 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 történő pályázat benyújtását Felhatalmazza a 
polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására. 

 32/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a pályázati szakértői 
tevékenység ellátására a CARAGANA Kft Kőszegszerdahely, Alkotmány u. 27. (képviseli: Szeremley 
Vanda ügyvezető) szám alatti vállalkozó árajánlatát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben. Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vállalkozási szerződés érvénybelépését 2016. március 
1. napjában határozza meg, a szerződés megkötését egy évre szóló határozott időtartamra hagyja jóvá. 



 33/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi 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.” 

2. 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. 

34/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

1.) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beíratás időpontját 2016. 
április  25-26.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: 2016. március 24. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Pálmai Melinda intézményvezető helyettes 

2.) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016/2017-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. 

 35/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2015. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 

 36/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre vonatkozóan a területi ellátás 
helyzetéről szóló védőnői beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 

37/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 



Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja 
végre a 2016. évi költségvetésében: 

1. Az általános tartalék változásai 900070 
1.) 8/2016 (I.20.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny” támogatása 
Pénzeszköz átadás növekedése 084031                                           +50 
Általános tartalék csökkenése                                                           -50 
2.) 18/2016 (II.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján civil szervezetek 
támogatásának csökkenése 
pénzeszköz átadás csökkenése 066020                                            -10 
Általános tartalék növekedése                                                          +10 
3.) 27/2016 (II.24.)számú képviselő-testületi határozat alapján a TOP-4.2.1-15 pályázaton 
keresztüli Gépjármű beszerzés önereje 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                         +3.000 
Általános tartalék csökkenése                                                           -3.000 

2. Egyéb 
1.) Eredeti előirányzatot érintő módosítás: 
Állami támogatás növekedése 900020                                             +229 
Intézményi működési bevétel csökkenése     011130                       -229 
2.) Állami támogatás egyeztetéséből adódó módosítás 
Intézményi működési bevétel növekedése    011130                       +229 
Általános tartalék növekedése 900070                                             +229 
3.) 2016. évi nettó előleg finanszírozás összege 2015. évről 
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 018010     +11.621 
Egyéb finanszírozási bevétel 011130                                                           +11.621 
4.) Sportöltöző tetőtéri átalakításának költségei 
Dologi kiadás csökkenése 066020                                                    -1.500 
Felhalmozási kiadások 081030                                                         +1.500 
5.) 18/2016 (II.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján a civil szervezetek támogatása 
a 4. számú mellékletben átvezetésre kerül. 

Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszege 715.334 ezer forintra változik. 

 38/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi 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. 

39/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szeghalmy Bálint Református Egyházi 
Közhasznú Alapítvány 2015. évi támogatásának elszámolását az előterjesztés mellékletét képező 
elszámolás alapján elfogadja. 

 40/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zalaispa Társulási Megállapodás 
módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

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. 

 41/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített 
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésében 
szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű 
szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 
2.§. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A 
vagyonértékelés szerinti vagyonérték 1 876 499 532 Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel 
került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új 
bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 
2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. Június 30-i fordulónappal 
megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, 
illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek.  A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték 
az avulással korrigált újra előállítási érték alapján került megállapításra. 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
víziközmű vagyonra vonatkozó vagyonnyilvántartás vezetésére vonatkozó előzetes 
szándéknyilatkozat aláírására. 

 42/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Szeghalmy Bálint 
Református Egyházi Alapítvánnyal együttműködési megállapodást kötve, részt kíván venni a 
„Védőháló a családokért  EFOP-1.2.1-15” számú pályázaton. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére és 
aláírására továbbá pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 43/2016.(III.23.) 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. 

 44/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonra való 
felkészülés feladatait az alábbiak szerint fogadta el: 

1. A kulturális és szabadidős programok nagyságrendjéhez igazodó hatékony tájékoztatás, 
annak érdekében hogy a rendezvények rövid időn belül turisztikai eseménnyé, vonzerővé 
váljanak az idegenforgalmáról híres térségben. 

2. Színvonalas, széles érdeklődést kiváltó műsorok beépítése a községi rendezvények 
programjába, a költségek mérlegelésével. 



3. Az iskola udvari rendezvény terület aszfaltburkolatának szélesítése keleti irányba. 
Határidő: 2016 június 1. 

4. Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” fenntarthatósági park szakszerű gondozása, felügyelete. 
5. A rendezvények lebonyolításához elengedhetetlen hatósági bejelentések megtétele, technikai, 

higiéniai és egyéb eszközök biztosítása, azok rendben tartása, a tisztaság folyamatos 
fenntartása. 

6. A környezet rendjének tisztaságának javítása a községben 
7. Tomaji, és Cserszegi temető parcelláinak, útjainak gondozása. 
8. A „ Tündérkert” köré gyümölcssövény telepítése. Határidő: 2016. április 01. 
9. Pipacs játszótér eszközeinek festése.Határidő: 2016. április 27.  
10. A megrongálódott utcanév táblák, tájékoztató táblák, közúti jelzőtáblák javítása, 

karbantartása.Határidő: 2016. május 30. 
11. A korai tavasz beköszönte miatt 2016. április elejei kezdéssel a közterületeink, temetőink és 

árokpartjaink folyamatos kaszálása.  
12. Folyamatos felszólításokkal ösztönözzük az ingatlantulajdonosokat a gondozatlan ingatlanok 

gondozására. 
13. A község önkormányzati útjainak kátyúzása.Határidő: 2016. június 22.  
14. Ösztönözni kell a lakosságot és az ingatlantulajdonosokat a hulladékszállítás és elhelyezés fő 

szabályainak betartására. Intézkedés kezdeményezése a keszthelyi Hadi úton és 
környezetében rohamosan szaporodó hulladék elhelyezés megszüntetésére. 

15. Szakszerű virágosítás Határidő: 2016. május 28.  
16. A közterületen frissen ültetett növények nyári öntözése a kora reggeli órákban. 
17. Orbán tér faszerkezeteinek festése. Határidő: 2016. április 16. 
18. Pajtika úti elágazóban „Falu kapu” kialakítása. Határidő: 2016. április 20. 
19. Vajkay Aurél tér kialakítása Határidő: 2016. szeptember 15. 
20. A közbiztonság javítása érdekében az idegenforgalmi szezonban a körzeti megbízottak, 

polgárőrök fokozott járőrözése a település közigazgatási területén, különös figyelemmel a 
Kárpát utca környéki, Hadi út melletti illegális szemétlerakásra. 

21. A lomtalanítás az őszi időszakban kerül lebonyolításra. Határidő: 2016. november 30. 

 45/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Székelyföldért Alapítvány kérelmét 
megismerte, az Alapítványt elvi támogatásáról biztosítja. Az anyagi támogatás mértékéről a 
későbbiekben dönt. 

 46/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nemzeti összetartozás 
emlékhely kialakítását. Ehhez a 2016. évi költségvetésben elkülönített általános tartalék terhére 700 
eFt-ot biztosít. 

Felkéri a polgármestert az emlékhely kialakításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 47/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falubejárás időpontját 2016. április 
04-én 8.00 órára tűzte ki. 

 48/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Király István kérelmező levelének 
tartalmát megismerte és megtárgyalta. A kérelmében foglaltakkal az adórendelet felülvizsgálata esetén 
tudnak érdemben foglalkozni. 



 49/2016. (IV.04.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert az állami 
támogatás igénylésének benyújtásra és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

50/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 035/13. 
ingatlan belterületbe vonását támogatja. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő azon megállapodás 
aláírására, amely alapján a tulajdonos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő 
valamennyi költség átvállalására. 

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

51/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltakra, Juhászné Gyutai Anikó 
intézményvezetői pályázatával kapcsolatosan az alábbi véleményt fogalmazza meg: 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Juhászné Gyutai Anikó 
intézményvezetői megbízását. Felkéri a Polgármestert az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére. 

52/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
- az iskola udvari aszfaltburkolat keleti irányú szélesítésének és a meglévő aszfaltburkolat felületének 
javítási munkáira legfeljebb 5.000.000 Ft összeget biztosít a 2016. évi költségvetés általános 
tartalékából.   
- felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

53/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alábbi közterületek elnevezéséről 
dönt, figyelembe véve a község hagyományait, már meglévő elnevezéseit: 

Sorszám Hrsz Utca neve 
1 02 Kövecses utca 
2 04 Legelő utca 
3 017/68 Sziklai utca 
4 022/77 Fagyal utca 
5 043/8 Napsugár utca 
6 049/47 Kiskert köz 
7 049/137 Gyümölcsös köz 
8 058/46 Kalász utca 
9 058/105 Napraforgó utca 
10 059 Repce utca 
11 061/33 Kökény utca 
12 061/39 Jakabdombi utca 
13 061/52 Eke utca 
14 061/53 Eke utca 
15 062 Kökény utca 



16 063/107 Pirit utca 
17 063/118 Mező utca 
18 063/120 Földműves utca 
19 063/183 Jakabdombi utca 
20 080 Ösvény köz 
21 089 Kenderkút utca 
22 095/1 Csatorna utca 
23 096/2 Forrás utca 
24 100 Dobogói utca 
25 0103 Lápos utca 
26 0105 Barkás utca 
27 0108/20 Új rét utca 
28 0110 Forrás utca 
29 0122/1 Orbán tér 
30 0133 Csókakői utca 
31 0137 Kútcsapás utca 
32 0141/10 Vadvirág köz 
33 0141/30 Vadrózsa utca 
34 902/1 Okkerbánya köz 
35 2048/3 Gyöngyös köz 
36 2169 Csák György rét utca 
37 2142/4 Nagy Remiz utca 
38 2323 Nagy Remiz utca 
39 2313/4 Gyurgyalag köz 
40 248 Kútcsapás utca 
41 760 Sziklai utca 

Felkéri a jegyzőt, hogy a nevezett utcákat a címnyilvántartásban vezesse át. 

54/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
- a Sportöltöző tetőtér átalakításához a rendelkezésre álló összegen felül legfeljebb 600 000 Ft-ot 
biztosít a 2016. évi költségvetés általános tartalékából. 
- felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

55/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a települési 
főépítészi pályázatot. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete újból kiírja a települési főépítészi 
meghívásos pályázatot a melléklet szerinti tartalommal. 
Felkéri a Polgármestert a pályázat kiírásával és a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos további 
szükséges intézkedések megtételére 

56/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

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

57/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által létrehozott 
alapítványok 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

58/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 



Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zala Megyei Kormányhivatal 
ZAB/030/71-7/2016. isz. megkeresése” című előterjesztést megtárgyalta és a felvetett kérdésre az 
alábbi határozatát hozza: 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 6/2016.(I.20). 
számú és a 33/2016.(II.24.). számú képviselő-testületi határozatát, ( ami nem a „képviselő-testület 
többsége által adott tájékoztató” a fenti hivatkozott számú megkeresésben megjelöltek szerint, hanem 
a képviselő-testület döntése) melyben a válaszát már megadta, és nem ellentmondásos. 

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (1). pontjának utolsó 
mondata értelmében a képviselő-testületet a polgármester képviseli, mint ahogyan képviselte is a fenti 
isz.-ú Zala Megyei Kormányhivatal megkeresésében megjelölt cikk bírósági tárgyalásán, ahol 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai teljes létszámban, hiányzók 
nélkül részt vettek. 

3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is kéri a 33/2016.(II.24.) sz. 
határozatában megfogalmazott kérdésre a választ a Tisztelt Zala Megyei Kormányhivataltól. 

59/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy részt kíván venni „Az 
év Zalai Idősbarát Önkormányzata” pályázaton. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

60/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Cserszegtomaji Szabó 
István Általános Iskola az előterjesztésben felsorolt tankönyveket megrendelje 486.427 Ft értékben, 
így a könyvtári kölcsönzésen keresztül valósítja meg az ingyenes tankönyvek biztosítását az iskola 
tanulói részére. 

61/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Orsós Zsoltotnapi 8 órában közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatja, munkaszerződését 2016. szeptember 1. 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. 

62/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 
- anyagi köztelezettség vállalása nélkül támogatja a „Babóca” Bölcsőde Nonprofit kft. (Gyenesdiás, 
Napfény u. 6.) által létrehozandó Bölcsőde létrehozását, működését Cserszegtomaj településen. 
- jelenlegi megítélése szerint az új, létrehozandó –nem önkormányzati fenntartású- intézmény 
alapítása nem veszélyezteti az Önkormányzati fenntartású intézmény feladatellátását, annak 
fenntarthatóságát. 
- felkéri a Polgármestert a témával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

63/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde magasabb vezetői pályázatáról szóló döntéshozatalból kizárja a PTK. 8.§ (1.) 
alapján házastársa okán érintettségét bejelentő Tolvéth Gyula Tamás képviselőt. 



64/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gondos Zsuzsannának a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde magasabb vezetői megbízására benyújtott pályázatát nem 
támogatta. 

65/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Koroncz Katalinnak a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde magasabb vezetői megbízására benyújtott pályázatát nem 
támogatta. 

66/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016.04.27-én Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői pályázat elbírálásának eredménytelensége miatt 
ismételten kiírja azt a melléklet szerint.   
Felkéri a Polgármestert a magasabb vezetői pályázat kiírásával és a pályázati eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

67/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde vezető-helyettesének tájékoztatását az óvodába felvett gyermekek 
létszámáról megtárgyalta és tudomásul vette. 

68/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

69/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Elekes István önkormányzati képviselő, 
mint felperes ellen, 500.000 Ft nem vagyoni kár és járulékai iránti peres ügyében, mint alperes, 
felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az önkormányzat perbeli képviseletére azzal, hogy ügyvédi 
közreműködést is vegyenek igénybe. Ennek díját az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
biztosítja. 
A Bíróság az Önkormányzatot nyilatkozat tételre kéri a Cserszegtomaj Krónika 2015. októberi 
számában megjelent „Elhallgatta - a bíróság döntött” cikk vonatkozásába indított perre vonatkozóan. A 
Képviselő-testület nyilatkozatát a már korábban, a Zala Megyei Kormányhivatal részére megadott 
képviselő-testületi határozatokban ((6/2016. II.20.) kt. határozat, 33/2016. III.24.) kt. határozat, 
58/2016. IV.27. kt. határozat)) kialakított véleményére alapozottan, továbbá a perben, az 
önkormányzat érdekeit képviselő meghatalmazottak jogilag releváns tényeken alapuló kiegészítésével 
kéri megadni. 
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a perképviselettel 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy a perről folyamatosan tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 

70/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy András György, I. r., ifj. Nagy András 
II., és Blanke Erzsébet III. r. gyenesdiási lakosok, mint felperesek ellen „közút fenntartás” iránt indított 
perében felhatalmazom a Jegyzőt a perképviselettel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, 
azzal, hogy ügyvédi közreműködőt vegyen igénybe, melynek díját az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a perről folyamatosan tájékoztassa. 



71/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b), és c) pontok szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázat keretében pályázatot kíván 
benyújtani a Cserszegtomaj, Péter Pál utca 1710 hrsz. és Dr. Vajkai Aurél utca 740/6 hrsz. utak aszfalt 
felújítás céljából. 
A 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 az 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 a pályázat aláírására és a Magyar Államkincstár területi 
igazgatóságához való benyújtására. 

72/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
A község önkormányzati úthálózatának állagmegóvása érdekében a Sümegi, Várvölgyi, Keszthelyi, Rezi 
útra nyíló utcák elágazóiba 10 t súlykorlátozó forgalmi táblák kihelyezésével súlykorlátozást vezet be a 
gépjármű forgalom szabályozására. 
A súlykorlátozás nem vonatkozik a tömegközlekedési járművekre és a községi hulladékszállítást végző 
járművekre. 
A biztonságos közlekedés és a lakók nyugalma érdekében 30 km/h sebességkorlátozó forgalmi táblák 
kihelyezésével sebesség korlátozást vezet be a Dr Bakonyi Károly utcában, Barlang utcában, Iskola 
utcában a Pajtika utca Európa tér feletti szakaszán, illetve a Kápolna soron és a Gagarin utcában. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

73/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint 
elfogadja. 

74/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját. 

75/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ügyelet Nonprofit Közhasznú 
Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatót. 

76/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Cserszegtomajért” Közalapítványt céljának 
megvalósulásának lehetetlenné válása miatt megszünteti, mivel az alapító új célt nem határoz meg, 
illetve a cél módosítására más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód. 
Felkéri a Polgármestert az Alapítvány - teljes körű elszámolás után - megszüntetésével kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 

77/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 



Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetés Külkapcsolatok 
terhére 400.000 Ft összeget biztosít, a LaGuierche városában tervezett együttműködési programon 
való részvételhez a hivatalos küldöttség utazási költségére. 
Képviselő-testület felhatalmazz a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

78/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió 
kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. 
Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink 
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kényszerbetelepítést. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Megyei Jogú Városok Szövetségének. 

79/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Klie Zoltán okleveles építészmérnököt bízza 
meg a főépítészi feladatkör ellátásával havi 1 mérnöknap figyelembe vételével 45.000,- Ft/mérnöknap 
díjazásért. Ha az elvégzendő munka túllépi a mérnöki napi díjazás mértékét, akkor az ezen felül végzett 
munkát 6.000 Ft/óra díjért egyenlíti ki 2016.06.01. napjától három évre az elfogadott költségvetés 
terhére. 
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására és ezzel kapcsolatos további szükséges intézkedések 
megtételére. 

 80/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közbiztonságáról szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

81/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja 
végre a 2016. évi költségvetésében: 

1.         Az általános tartalék változásai 900070 

1. 46/2016 (III.23.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Nemzeti összetartozás emlékhely” 
kialakítása 
Általános tartalék csökkenése                                                                      - 700 
Felhalmozási kiadás növekedése      066020                                               + 700 
2. 52/2016 (IV.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján aszfaltburkolat 
szélesítése/felújítása 
Általános tartalék csökkenése                                                                      - 5.000 
Felhalmozási kiadás növekedése      066020                                               + 5.000 
3.54/2016 (IV.27.) képviselő-testületi határozat alapján Sportöltöző átalakítás 
Általános tartalék csökkenése                                                                      - 600 
Felhalmozási kiadás növekedése      081030                                               + 600  
2.       Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
            1. Országos Néptánc Fesztivál cserszegtomaji résztvevőinek utazási költsége 
            Általános tartalék csökkenése                                                                      - 90 
            Dologi kiadás növekedése 011130                                                               + 90 
            2. 2016. évi néptánc oktatás az iskolában 
            Általános tartalék csökkenése                                                                      - 100 
Dologi kiadás növekedése 091220; 092120                                                + 100 
3. A Szabó István Általános Iskola 4. osztályosainak a KLIK által nem finanszírozott erdei tábora 
Általános tartalék csökkenése                                                                      - 76 
Dologi kiadás növekedése 011130                                                               +76 
4. Szabó István Általános Iskola 1. osztályosainak év végi ajándékozása 



Általános tartalék csökkenése                                                                      - 32 
Személyi kiadások növekedése 011130                                                       + 21 
Munkaadót terhelő járulékok növekedése    011130                                   + 11     
3.         Egyéb 
            Zárszámadás alapján 
1. Iskolába digitális tábla beszerzése 86/2015 (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
Felhalmozási kiadás növekedése 091220; 092120                                + 600 
Pénzmaradvány növekedés 018030                                                       + 600 
2. 2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetés 
Pénzeszköz átadás növekedése 018010                                                 + 307 
Pénzmaradvány növekedés 018030                                                       + 307 
3. Általános tartalék növekedése 900070+ 13.243 
Pénzmaradvány növekedése 018030                                                     + 13.243 
            Közműdíj továbbszámlázása intézmények részére 
4. Dologi kiadás növekedése 066020+ 10.033 
Intézményi működési bevétel növekedése 066020                               + 10.033 
            GPS beszerzés digitális alaptérképhez 
5. Felhalmozási kiadásokon belül átcsoportosítása 2016. évi  
költségvetésről szóló 2/2016 (I.21.) rendelet 8.§ (3) bekezdése alapján     1.000 
           Borítékoló/hajtogató gép beszerzése 
6.  Felhalmozási kiadás növekedése 011130 PH                                    +1.200 
Általános tartalék csökkenése 900070                                                   - 1.200 
           2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetés kamata 
7.   Pénzeszköz átadás növekedése 018010                                                 + 50 
Dologi kiadás csökkenése 011130                                                                 - 50 
          Ifjúság utca és a Gagarin utca árokösszekötése 
8.Felhalmozási kiadás növekedése 045120                                                 +2.500 
Általános tartalék csökkenése 900070                                                   - 2.500 

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszege 739.517 ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 

82/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal 
ZAB/030/1246-1/2016. számú törvényességi felhívásának megfelelően a Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
15/20105.(XII.17.) számú rendeletének módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
32.§. (1) c) pontja valamint a 32.§ (6) d) pontja alapján tárgyalásos eljárás lefolytatásának keretében 
kívánja módosítani. 

83/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalaispaZrt., a Zalaispa 
Hulladékgazdálkodási Társulás és   Község Önkormányzata között, 2015. június 26. napján kelt 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés és az előterjesztés melléklete szerint 
módosítva jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Zalaispa Zrt-t értesítse. Felkéri továbbá, 
hogy a közszolgáltatási szerződés aktuális dátumú módosítását aláírja. 

84/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 017/92. 
ingatlan belterületbe vonását támogatja. 



2. Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő azon megállapodás 
aláírására, amely alapján a tulajdonos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő 
valamennyi költség átvállalására. 

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

85/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 62/2016. (IV. 
27.) Képviselő-testületi határozatát. A Babóca Bölcsőde Nonprofit Kft. által megküldött „Feladat-
ellátási szerződés”-t az abban lefektetett pontok alapján nem támogatja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

86/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2016 (V.25.) számú Képviselő-
testületi határozatának a következő pontját: 
„A 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 az általános tartalék terhére biztosítja.” 
az alábbiakra módosítja: 
„A 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 11.549.786,- Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 2.038.198,- Ft 
önerőt az általános tartalék terhére biztosítja.” 
A határozat többi része továbbra is hatályban marad. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további intézkedések megtételére. 

87/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Blachere Illumination Hungary Kft. 
által kiírt pályázat keretében pályázatot kíván benyújtani karácsonyi fénydekorációs eszközök 
beszerzése céljából. 
A Képviselő-testület a karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére a bruttó 2.228.850,- Ft önerőt 
az általános tartalék terhére biztosítja. 
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázaton keresztül beszerzett fénydekorációs eszközöket a 
megjelölt helyszíneken üzembe helyezi, és legalább 3 évig üzemelteti és karbantartja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és a Blachere Illumination Hungary Kft.-hez való 
benyújtására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

88/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyarok Nagyasszonya 
Plébánia Hivatal cserszegtomaji Szent Anna temploma melletti közösségi kisházának tetejének 
felújítását 160.000 Ft összeggel- amelyet az anyagvásárlásra biztosít- az általános tartalék terhére, és 
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására 

89/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. II. félévi 
munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon. 

90/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az I. Cserszegtomaji Futás 
tömegrendezvény megrendezését, és lebonyolításához legfeljebb 800.000 Ft-os keretet biztosít az 



általános tartalék terhére. 
Felkéri a Polgármestert és a Spottanácsnokot a tárgyalások lefolytatására és az összes szükséges 
intézkedés megtételére. 

91/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deodara Kft. és Oó Hajnalka 
kérelmező levelének tartalmát megismerte és megtárgyalta. A kérelmeikben foglaltakkal az 
adórendelet felülvizsgálata esetén tudnak érdemben foglalkozni. 

92/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lénárt Gábor kérelmét a 2016. 
évi költségvetésben elkülönített, az általános tartalék keret részét képező polgármesteri keretből 

100.000 Ft-tal támogatja. 

93/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde magasabb vezetői feladatkör betöltésére érkezett Baán Jánosné (Keszthely, 
Kossuth L. u. 127. szám alatti lakos) pályázatát jogszabálynak megfelelő dokumentumot nem csatolt, 
ezért nem támogatja. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a további 
intézkedések megtételére. 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsődében Szalai Klárát (Rezi, Tikeritó u. 3. szám alatti lakost) bízza meg az óvoda-
vezetői munkakörrel 2016.08.01-2021.07.30. napjáig. Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
              Illetménye Pedagógus II. F/12 alapján  325.724,- Ft 
              vezetői pótlék:                                      68.574,- Ft 

kerekítés                                                                   2,- Ft 

Illetmény összesen:                                          394.300,- Ft 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde közalkalmazotti létszámát 27 főről 28 főre emeli, mely többletköltséget a 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetése biztosítja. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületefelkéri a Polgármestert a vezetői 
megbízással kapcsolatos további intézkedések megtételére.  

94/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Kápolna sor K-i 
útszakasz megnyitása érdekében a Cserszegtomaj, 257. – 276. – 280/1. – 282/2. – 293/3. – 418/2. 
hrsz. ingatlanok vonatkozásában további egyeztetés lefolytatását javasolja. Felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 95/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Sport utca – Dolomit utca 
– Kápolna sor tulajdonrendezése ügyében hozott 104/2011.(IX.13.) számú, 117/2011.(X.26.) számú 
valamint 140/2013.(IX.11.) számú határozatait visszavonja, a tulajdonrendezést ebben a formában 
nem kívánja végrehajtani. Felkéri a polgármestert a területcserékkel kapcsolatos alternatívák 
kidolgozására, és azok Képviselő-testület elé történő beterjesztésére. 



 96/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját 
megtárgyalta és azt az előterjesztés mellékletei szerint elfogadta. 

 97/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde vezetőjének kérését megtárgyalta és az általa vezetett intézmény részére a benyújtott 
árajánlat alapján 658 e Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2016. 
évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.21.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felkéri Szalai Klára intézményvezetőt, hogy az igényelt eszközök beszerzéséről gondoskodjon. 

 98/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja 
végre a 2016. évi költségvetésében: 

1.         Az általános tartalék változásai 900070 

1. 90/2016 (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján I. Cserszegtomaji Futás 
megrendezése 

Általános tartalék csökkenése                                                                      - 800 

Dologi kiadás növekedése     082092                                                           + 800 

2.       Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 

            1. Szabó István Általános Iskola pedagógusainak szakmai napi útiköltsége 

            Általános tartalék csökkenése                                                                      -159 

            Dologi kiadás növekedése 011130                                                               +159 

            2. Óvodások Veszprémbe utazásának költsége 

            Általános tartalék csökkenése                                                                      -92 

            Dologi kiadás növekedése 011130                                                               +92 

3. „Cserszikék” Tánccsoport Lévai Európai Bajnokságra utazásának költsége és nevezési díja 

            Általános tartalék csökkenése                                                                      -168 

            Dologi kiadás növekedése 011130                                                               +168 

4. 92/2016 (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Lénárd Gábor alkotásairól készült 
könyv kiadásának támogatása 

Általános tartalék csökkenése                                                                      -100 

            Átadott pénzeszközök növekedése 066020                                                  +100 



5. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása 

Általános tartalék csökkenése                                                                    -100 

Felhalmozási kiadás növekedése 082094                                                   +100 

6. Hévízi Európa Kupa Karate versenyre érmek biztosítása 

Általános tartalék csökkenése                                                        -80 

Személyi juttatás növekedése 011130                                           +53 

Munkaadót terhelő járulékok 011130                                            +27 

7. Gyenesdiási Festetics Vágtán való részvétel nevezési díja 

Általános tartalék csökkenése                                                        -50 

Dologi kiadás növekedése 011130                                                  +50 

            

3.         Egyéb 

            1. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 

            Állami támogatás növekedése 018010                                            +17.688 

            Átadott pénzeszköz növekedés 063080                                           +17.688 

            2. Forgatási célú kincstárjegy vásárlás (átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése) 

            Értékpapír vásárlás 018030                                                              +160.000 

            Értékpapír beváltás    018030                                                           +160.000 

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszege 917.205ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 

 99/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 
tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Kápolna sor 250/1. hrsz. „közterület” művelési ágú ingatlan 
Hegyalja utcára levezető 36 m hosszúságú útszakaszán a jármű forgalom megszűntetését. A forgalmi 
rend változás miatt telepítendő 2 db „Forgalmi rend változás” és 2 db „Mindkét irányból behajtani 
tilos” közlekedési táblák kihelyezéséhez szükséges anyagi fedezetet az általános tartalék terhére 
biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 100/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hegedűs Zoltán és Szabó 
Veronika Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 18. szám alatti lakosok kérelmét, mely az önkormányzat 
tulajdonát képező „közút” művelési ágú 783 m2 térmértékű Cserszegtomaj, Margaréta utca 1806/2. 
hrsz. ingatlanon út kiépítésének megvalósítására irányul. Felkéri a polgármestert, hogy az út 



kivitelezésével kapcsolatban három ajánlatot kérjen be, és azt terjessze az októberi Képviselő-testületi 
ülés elé 

 101/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 21-18421-1-006-01-05 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_S_211 sorszámú szennyvízelvezető rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. Évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
általi jóváhagyásához szükséges teljes hatósági eljárásra szóló meghatalmazás aláírásával. 

 102/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 12-18421-1-035-01-13 MEKH 
kóddal rendelkező DRV_V_212 sorszámú ivóvíz rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. Évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
általi jóváhagyásához szükséges teljes hatósági eljárásra szóló meghatalmazás aláírásával. 

 103/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj területén történő őszi 
lomtalanítással a lakossági tájékoztatásban szereplő feltételekkel egyet ért, és ehhez költségvetése 
általános tartalékából legfeljebb 1.500.000 Ft-ot biztosít. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 

104/2016.(IX.14.) 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 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésében 1.300 e Ft-ot biztosít. 

 105/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő állami támogatás igénylésére nem nyújt be pályázatot. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 106/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 



Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 kódszámú felhívásra az Mötv 114.§-a és az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 
(VIII.31.) számú kormányrendeletben megfogalmazottak alapján. 
A gazdálkodási rendszer csatlakozásának vonatkozásában az e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi 
hozzájárulása esetén, továbbá ha a pályázat benyújtásának nem kizáró oka, akkor az interfészes 
csatlakozást választja. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, 
és a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére. 

 107/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Európa a polgárokért program – 
Testvérváros-projekt” kiírt pályázaton részt kíván venni. 
Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával és nyertes pályázat esetén a lebonyolítással 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

108/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bajusz László közalkalmazotti jogviszonyát 
2016. december 13. napjával közös megegyezéssel megszünteti.  
Felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés megszűntetésére és a hozzájuk kapcsolódó 
szükséges intézkedések megtételére. 

109/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 2217. hrsz.-ú 
„arborétum” művelési ágú 3 ha 1256 m2 valamint a 2218. hrsz.-ú „gazdasági épület, udvar” művelési 
ágú 2 ha 2318 m2 térmértékű ingatlanok külterületbe vonását nem támogatja. 

110/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő 
Cserszegtomaj, 373.hrsz-ú „sporttelep” művelési ágú 1 ha 1352 m2, 374. hrsz-ú„sportöltöző, udvar” művelési 
ágú 9298 m2, 375. hrsz-ú„közterület” művelési ágú 627 m2, 376. hrsz-ú„beépítetlen terület” művelési ágú 388 
m2, valamint a 377. hrsz-ú„beépítetlen terület” művelési ágú 1336 m2 térmértékű ingatlanok telekcsoport 
újraosztását a Geopart Bt Keszthely, Sági J.u. 32. szám alatti társaság által 096-12/2013. munkaszámon 
készített változási vázrajz alapján. 

A földhivatali nyilvántartásba vételt követően hozzájárul a területváltozások vagyonkataszterben történő 
átvezetéséhez. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

111/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalai Balaton-part Víziközmű Társulat 
megszűnéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

112/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hegedűs Zoltán és Szabó Veronika 
Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 18. szám alatti lakosok kérelmére a Cserszegtomaj, Margaréta utca 1806/2. 
hrsz. közút 110 m-es szakasz kialakításának kivitelezését. 

Felkéri a hivatalt, hogy a munkálatok megkezdése előtt, az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosokat 
tájékoztassa az út kialakításának feltételeiről. Az út megvalósításáról az 1808. – 1806/15. – 1806/1. – 1809. hrsz. 
ingatlanok tulajdonosainak elfogadó nyilatkozata alapján dönt a testület. 



113/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

114/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. III. negyedévi 
adóbevételeiről szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

115/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi háziorvosi ellátás helyzetéről szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadta. 

116/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületi beruházásokról és a közterület 
gondozásról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

117/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lomtalanítás lebonyolításáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

118/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) 
önkormányzati rendeletét nem kívánja módosítani. Mivel a felsőbb szintű jogszabályok változása miatt nem 
tekinthető a 2016. év bázisévnek, ezért 2017. novemberében a Képviselő-testület visszatér a helyi adórendelet 
felülvizsgálatára.  
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

119/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola 
működtetése céljából kötendő vagyonkezelési szerződés részleteit és az előterjesztés mellékletét képező 
Vagyonkezelési szerződés tervezetet elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a használati szerződéssel 
kapcsolatos további tárgyalások, intézkedések megtételére és a végleges szerződés aláírására. 

120/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gázszolgáltató E.on 
energiaszolgáltató Kft. 2017. január 1-től érvényes ajánlatát, mely szerint 2017. január 1-től 2,625 Ft/MJ 
alapdíjjal, 0,228 Ft/MJ rendszerhasználati forgalmi díjjal és 10052 Ft/m3/h/év rendszer használati alapdíjjal 
biztosítja a földgázt az önkormányzat részére a lakossági fogyasztás szolgáltatás kategóriában (a díjak az Áfa-t 
nem tartalmazzák), megbízza a polgármestert a 2017 évre érvényes Teljes ellátásról szóló földgáz-
kereskedelmi szerződés aláírásával. 

121/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a település vezetékes közvilágítási 
eszközeinek villamos energiaigényét biztosító E-On Energiakereskedelmi Kft 2017 évre vonatkozó 14,89 
Ft/kWh + ÁFA villamos energia egységár ajánlatát, megbízza a polgármestert a 2017 évre érvényesteljes 



ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés, és szükséges megbízás, nyilatkozat 
aláírásával. 

122/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közvilágítás korszerűsítésének döntés 
előkészítéséhez, a jelenlegi állapot adatokkal, számításokkal alátámasztott világítástechnikai célú felmérése 
érdekében megbízza a Polgármestert, hogy a december 14-i soros Képviselő-testületi ülésre a beszerzési 
szabályzat szerint árajánlatokat kérjen. 

123/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság szállítási igényeinek ellátása és a 
helyi, nagytömegű járművekkel rendelkező vállalkozások működési feltételei teljesítése érdekében biztosítja, 
hogy az Önkormányzat engedélyével, az érvényes engedéllyel rendelkező 10 tonnánál nagyobb össztömegű 
járművek a „KIVÉVE ENGEDÉLLYEL” kiegészítő közlekedési táblák kihelyezésével, közlekedni tudjanak a 
súlykorlátozás alá eső területeken. 
A behajtási engedélyeket kérelem alapján Cserszegtomaj Község Polgármestere adhatja a Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete (SzMSz.) 1. számú 
mellékletének   a Polgármesterre átruházott hatásköröket meghatározó 2. pontjának h.) alpontja alapján. 
A behajtási engedélyeket a helyi vállalkozók és a településen telephellyel rendelkező vállalkozók egy évre 
igényelhessék a tulajdonukat képező, vagy általuk üzemeltetett közlekedési eszközökre, az alkalmi fuvarozást 
végzők a fuvarozáshoz időszakosan kapják meg az engedélyt.  
A 26 db kiegészítő tábla kihelyezésének költségét a 2016. évi költségvetés útfenntartási kerete biztosítja. 

124/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a rendőrség közbiztonság javítása 
érdekében történő térfigyelő kamerarendszer kiépítését. A kamerarendszer konkrét tervei és költségvetésének 
ismerete után rendel hozzá anyagi erőforrásokat. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos tervek és árajánlatok 
megkérését bonyolítsa le és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

125/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Riedl Ferencné 8315 Gyenesdiás, Béke 
u. 44.szám alatti és Molnár Károlyné 8651 Balatonszabadi, Enyingi u. 4. szám alatti lakosok tulajdonát képező 
Cserszegtomaj, 2177/1. hrsz. 238 m2 nagyságú ingatlan valamint a 2177/2.hrsz. ingatlan cca. 300 m2 és a 
2177/5. hrsz. ingatlan cca 840 m2 nagyságú földrészletekre vonatkozó térítés nélküli felajánlását. Felkéri a 
hivatalt, hogy a tulajdonrendezéshez szükséges változási vázrajzot készíttesse el. A vázrajz készítéséhez 
valamint a felmerülő földhivatali díjak megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 250.000,- Ft 
összegben az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az útszakasz kavicsburkolattal történő ellátásának 
költségeit (195 m hosszban, 4 m szélességben) a 2017. évi költségvetésbe szerepelteti. 

126/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (I.21.) 
önkormányzati rendeletében elkülönített általános tartalék terhére 4.000 eFt támogatást nyújt a Z+D 

Cserszegtomaj Sportklub részére.  
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (I.21.) 

önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

127/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Társulásban végzett feladatairól 
szóló beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, illetve az előterjesztés mellékletei szerint elfogadta. 



128/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, illetve az előterjesztés mellékletei szerint 
elfogadta, és a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgárőrség 2016. évi munkájáért. 

129/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervét 
megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon. 

130/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „ eszámoló a képviselők 2016. évi munkájáról" 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és tudomásul veszi az abban foglaltakat.  
Felszólítja Elekes István önkormányzati képviselőt, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) k) pontjában 
foglalt törvényi kötelezettségének tegyen eleget, készítse el tájékoztatóját a 2016. évi képviselői munkájáról, 
megszűntetve ezzel ezidáig elkövetett törvénysértését. 

131/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
Keszthelyi Csoportjának kérését megtárgyalta és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működési költségeihez 
25.000 Ft-tal hozzájárul. 

132/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület 
kérését megtárgyalta és a Közhasznú Egyesület működési költségeihez 25.000 Ft-tal hozzájárul. 

133/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde számára 2016. december 27-30.-ig a téli zárva tartást.  
Felhívja az Intézményvezető figyelmét a Köznevelési törvényben előírt ügyelettel kapcsolatos szabályok 
betartására. 
Felkéri az Intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

134/2016.(XI.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 22/2006.(IX.26.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az alábbi személyek 2017. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott támogatási igényének helyt ad, s részükre az alábbi 
rangsor szerint 2016. évre felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat állapít meg 5.000,- Ft/fő/hó összegben. 
 
Rangsor: A pályázó neve: A pályázó állandó lakcíme: 
1. Palkovics Eszter, 8372 Cserszegtomaj, Várvölgyi út 4. 
2. Serleg Gábor, 8372 Cserszegtomaj, Akácfa u. 27 
3. Homola Kristóf, 8372 Cserszegtomaj, Kilátó u. 7/b. 
4. Nagy Petra Bettina, 8372 Cserszegtomaj, Búzavirág u. 1. 
5. Kiss Enikő, 8372 Cserszegtomaj, Gagarin u. 35. 
6. Nagy Dóra, 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 5. 
7. Zhang Rea Heléna, 8372 Cserszegtomaj, Béke u. 1. 



 2.A Képviselő-testület az alábbi pályázó pályázatát elutasítja: 
         1.  Kruppa Mihály Cserszegtomaj Tervező u. 2. 

135/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 
2016. évi költségvetésében: 
1.         Az általános tartalék változásai 900070 
1. 103/2016 (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján Lomtalanítás lebonyolítása 
Általános tartalék csökkenése                                              -1.500 
Dologi kiadás növekedése 066010                                       +1.500 
2.87/2016 (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján karácsonyi fénydekoráció beszerzése 
Általános tartalék csökkenése                                              -2.229 
Felhalmozási kiadás növekedése 064010                            +2.229 
3. 97/2016 (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat alapján Informatikai eszközbeszerzés a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében 
Általános tartalék csökkenése                                              - 658 
Felhalmozási kiadás növekedése 091110 OVI                     + 658 
4. 88/2016 (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Magyarok Nagyasszonya Plébániához tartozó 
Cserszegtomaji Szent Anna templom melletti közösségi kisház tetejének felújításához szükséges anyagköltség 
támogatása 
Általános Tartalék csökkenése                                             - 160 
Átadott pénzeszköz növekedés 084040                                + 160 
5. 125/2016 (XI.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Tomaji utca Ny-i szakaszáról vázrajz készítés 
Általános tartalék csökkenése                                              -250 
Dologi kiadás növekedése 045160                                       +250 
6. 126/2016 (XI.30.)számú képviselő-testületi határozat alapján Cserszegtomaji Sportklub támogatása 
Általános tartalék csökkenése                                              -4.000 
Átadott pénzeszköz növekedés 081021                                +4.000 
7. 131/2016 (XI.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 
Általános tartalék csökkenése                                              - 25 
Átadott pénzeszköz növekedés 066020                                +25 
8. 132/2016 (XI.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú 
Egyesületének támogatása 
Általános tartalék csökkenése                                              - 25 
Átadott pénzeszköz növekedés 066020                                +25 
2.       Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
            1. „Aranykorúak” Nyugdíjas Klubja éves kirándulásának támogatása 
            Általános tartalék csökkenése                                              -62 
            Dologi kiadás növekedése 082051                                       +62 
            2. Cserszegtomaj Sportklub tagjainak szállítása 
            Általános tartalék csökkenése                                              -62 
            Dologi kiadás növekedése 011130                                       +62 
            3. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása Sportöltözőbe 
            Általános tartalék csökkenése                                              -170 
            Felhalmozási kiadás növekedése 081030                            +170 
            4. Adventi meglepetés az Önkormányzat intézményeinek dolgozói részére 
            Általános tartalék csökkenése                                              -300 
            Személyi juttatások növekedése 011130                             +200 
            Munkaadókat terhelő járulék növekedése 011130               +100 
            5. Cserszegtomaji ministráns gyerekek kirándulásának útiköltsége 
            Általános tartalék csökkenése                                              -80 
            Dologi kiadás növekedése 011130                                       +80 
3.         Egyéb 
            1. 2016. október 2-i népszavazás 
            Átvett pénzeszköz növekedése 016020 PH                          +501 
            Dologi kiadás csökkenése 011130 PH                                 -43 
            Személyi juttatás növekedése 016020 PH                           +355 
            Munkaadót terhelő járulékok 016020 PH                            +101 
            Dologi kiadás növekedése 016020 PH                                 +88 



            2. Intézményi gyermekétkeztetés állami támogatása 
            Állami támogatás csökkenés lemondás miatt 900020         -768 
            Általános tartalék csökkenése                                              -768 
            3. „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” állami támogatása 
            Állami támogatás növekedése 900020                                 + 1.200 
            Személyi juttatás növekedése 011130 PH                           + 945 
            Munkaadót terhelő járulékok növekedése 011130 PH        + 255 
4. 25/2016 (II.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hársfa utca szennyvízhálózat bővítése 
Koncessziós/Üzemeltetési díj növekedése 900020                         +5.530 
Felhalmozási kiadás növekedése 052080                                        +5.530 
5. Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, valamint házi segítségnyújtás működéséhez való hozzájárulás 
Általános tartalék csökkenése 900070                                             -3.000 
Átadott pénzeszköz növekedés 107052                                           +3.000 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszege 923.668ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 

136/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésitervét741.009 ezer 
forint kiadási főösszeggel, 741.009 ezer forint bevételi főösszeggel elfogadja. 

137/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

138/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

139/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Margaréta utca 1806/2 hrsz. 
közút 110 m-es szakaszának kivitelezését a 2017. évi költségvetés terhére nem támogatja, mert az ingatlan 
közterületi kapcsolata biztosított, a Barát utcáról megközelíthető, az ingatlannyilvántartás szerint oda is van 
számozva és az utca kialakításához nem minden érintett tulajdonos járult hozzá. 

140/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg hagyományos fényforrással működő 
közvilágítás állapotának világítástechnikai célú felmérése elkészítésére benyújtott árajánlatok közül a 
legkedvezőbbnek a SISTRADE Kft. ( 7623 Pécs, Megyeri út 26. ) által elkészített ajánlatot fogadja el, bruttó 
1905, -Ft/ lámpatest értékben. 
A felmérés elkészítésének költéségét a 2017. évi költségvetési rendeletben szerepelteti a közvilágítás 
kormányzati funkció terhére. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására illetve szükséges 
intézkedések meghozatalára. 

141/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Partics József, Rezi, Hársfa u. 17. szám alatti lakost 2017.01.01. 
napjától napi 8 órában közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. Kinevezése határozott időtartamra, 2017. 
december 31. napjáig szól, az ehhez szükséges forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi juttatások és 
közterhek terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 

142/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 



 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja elektromos meghajtású gépkocsi 
beszerzését. 
A vételár kiegyenlítésére érdekében, ha előleg megfizetése szükséges a jármű megrendelésekor, azt a 2016. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére legfeljebb 2 MFt. erejéig biztosítja. A fennmaradó összeget 2017. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

143/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő beszámolót, valamint 
Közművelődési Munkatervet elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Kulturális Bizottság Elnökét a 
mellékletben szereplő programok megvalósításának koordinálására, levezetésére és az ezzel kapcsolatos, 
szükséges intézkedések megtételére. 

144/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat nemzetközi kapcsolatát érintő 
2016-os év eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja. 

145/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 2016. évi könyvtári 
tevékenységről a beszámolót elfogadja. 

146/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megye Népművészetéért Alapítvány kérését 
megtárgyalta és az Alapítvány működési költségeihez 50.000 Ft-tal hozzájárul. 

147/2016.(XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Gyenesdiás Nagyközség várossá 
nyilvánításának kezdeményezését. Felhatalmazza a Polgármestert a melléletben szereplő támogatói nyilatkozat 
aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 


