
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 
16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

                         Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

 

Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Kőműves Károlyné alpolgármester, Molnár Gabriella, 
Román Erika, Palkovics Zoltánné, Szeles András György, Elekes István  képviselők.

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző.

Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző, Simon Aladár községgazda

Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató, Süliné Elekes Éva művelődésszervező

 
Napirend előtt:

 
Bartha  Gábor  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van. 

 
A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Román Erika személyében.     

 
Felkérte Varga Viktóriát a jegyzőkönyv vezetésére.

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Román Erika képviselőt bízta meg a 
jegyzőkönyv hitelesítésére.

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. Javaslatot tett a napirendi sor változásra, 
mely szerint  az írásban kiadott  2.  napirendi pont  lenne az 1-es,  2-es napirendi pont  lenne az 
írásban kiadott 1-es napirendi pont. Javaslatot tett továbbá arra, hogy a 8. napirendi pont a Máltai 
Szeretetszolgálat támogatási kérelme legyen, és így az Egyebek a 9. napirendi pont. 

Napirend előtt a hétvégi családi rendezvény programjáról kért tájékoztatást. 

Kőműves Károlyné alpolgármester: Egyebek napirendi pont keretében javasolta tárgyalni a dálnoki 
útról szóló pénzügyi beszámolót, illetve a Kútcsapási út állapotát kérte megtárgyalni.

 
Szavazásra tett fel a napirend elfogadását.

 
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta.

 
Napirend előtt:



Bartha Gábor polgármester: Felkérte Elekes Éva művelődésszervezőt, hogy a hétvégi családi nap 
programjáról adjon tájékoztatást.

Elekes Éva művelődésszervező: Tájékoztatta a képviselő-testületet a hétvégi tervezett programról. 
Elmondta,  hogy  egyeztetett  az  iskola,  óvoda  és  a  nyugdíjasklub  vezetőivel.  Készített  egy 
beszámolót,  melyben  szerepelnek  a  programok,  a  teendők  és  a  várható  költségek. 
Kiegészítésként  elmondta,  hogy a Gondviselés Házával  is  felvette a kapcsolatot,  akiktől  azt  a 
tájékoztatást  kapta,  hogy  pontos  létszámot  még  nem tudnak,  azonban  a  liftre  mindenképpen 
szükség lesz. Sok olyan program lesz, pl. festés, rajzolás, agyagozás ahol részt tudnak venni a 
sérült gyermekek.

Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató: Elmondta, hogy lesz digitáblás bemutató és egy filmvetítés, 
melynek  ő  lesz  a  felelőse.  Kérdezte,  hogy  a  Gondviselés  Házából  érkező  gyermekek  hány 
évesek?

Palkovics  Zoltánné  képviselő:  Kiegészítésként  elmondta,  hogy  a  Gondviselés  Háza  vezetője 
holnap fogja a végleges létszámot közölni. A gyermekek mind 14 év felettiek. 

Elekes Éva művelődésszervező: Ismertette a programokat, illetve az ezekhez szükséges személyi, 
tárgyi és technikai feltételeket, várható költségeket. Tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat 
által fizetendő költségekről, illetve a támogatók hozzájárulásáról. 

Bartha Gábor polgármester:  A keszthelyi  Z+D Kft és a Club Dobogómajor 200 e/Ft támogatást 
nyújt a rendezvényhez, ez 100-100 e/Ft-os támogatás. A légvár bérleti díja a polgármesteri keret 
terhére menne, míg a többi költség a kulturális rendezvények költségére.

A Z+D Kft a támogatásként nyújtott alapanyagokat a holnapi nap, vagy péntek folyamán hozza, a 
Polgármesteri Hivatalba. 

A Club Dobogómajor a Brumi Band költségeit fogja átvállalni, a számla az ő nevükre fog szólni. 

Elekes Éva művelődésszervező:  Megkérdezte,  hogy emléklap legyen e a főzőversenyen részt 
vevőknek.

Palkovics Zoltánné képviselő:  Igen, minden résztvevő kapjon emléklapot.

Elekes  Éva  művelődésszervező:  Tájékoztatóját  kiegészítette  azzal,  hogy  telefonos  egyeztetés 
alapján a keszthelyi Intersport Áruház ígéretet tett arra, hogy hoz trambulint, illetve apró játékokat 
tombolára.

Bartha Gábor polgármester: Kérdezte a képviselő-testületet, hogy orvosi ellátást biztosítsanak-e a 
hétvégi program alatt?

Kőműves Károlyné alpolgármester: Igen, orvosi ellátást kellene biztosítani.

Elekes István képviselő: Igen, kellene, hiszen sok gyermekre számítunk.  

Bartha Gábor polgármester: Megköszönte Elekes Éva művelődésszervezőnek a beszámolót és a 
tájékoztatást,  illetve megbízta azzal,  hogy az orvosi ellátást illetően vegye fel a kapcsolatot az 
egészségügyi dolgozóval. 

 

 
Napirend:

 

1. Szabó István Általános Iskola feladatainak ellátását biztosító ingó és ingatlan vagyon 
további működtetéséről nyilatkozat 

 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 



Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendet,  majd átadta a szót Szeles Andrásnak, a  
pénzügyi bizottság elnökének.

Szeles András képviselő: Elmondta, hogy a napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta, és azt 
2  igen,  egy  nem  szavazattal  elfogadta  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  a  határozati  javaslatot 
módosítani  szükséges,  mely  szerint  „az  önkormányzat  a  működés  átvállalásáról  a  végleges 
döntést október 25-ig hozza meg.”

Bartha Gábor polgármester: Megkérdezte, van e hozzászólás a napirendi ponthoz.

Juhászné  Gyutai  Anikó  igazgató:  Elmondta,  hogy  érdeklődéssel  várják  a  döntést,  mind  a 
tantestület, mind a szülők részéről.  

Szeles András képviselő:  Ez egyenlőre csak szándék, a végleges döntést október 25-ig hozzuk 
meg, addigra már talán számokat is ismerünk.

Bartha  Gábor  polgármester:  Szavazásra  tette  fel  a  napirendi  pontot,  módosítva  a  határozati 
javaslatot azzal, hogy a működés átvállalásáról a képviselő-testület legkésőbb október 25-ig dönt.

A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület egybehangzó, 7 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta:

 

 

 
153/2012.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 

 
Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 
2011.  évi  XCX.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  74.  §.  (5)  bekezdése  alapján  kifejezi  azon 
szándékát, hogy az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, 
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlanvagyon Nkt. 76. §.-a szerinti működését képes vállalni. Az önkormányzat 
a működés átvállalásáról a végleges döntést október 25-ig hozza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelősek: Bartha Gábor polgármester és Berta Sándorné jegyző

 

 
Juhászné  Gyutai  Anikó  igazgató:  Napirendi  ponton  kívül  megkérdezte,  hogy az  iskola  kerítés 
építésének időpontjáról mit mondhat a szülőknek, mivel társadalmi munkáról lenne szó?

Szeles  András  képviselő:  Jövő  hét  közepén  várható,  az  oszlopok  addigra  jönnek  meg. 
Elmondható, hogy az anyagköltség kb. 250 e/Ft.

Bartha Gábor polgármester: Kérdezte a Juhászné Gyutai Anikó igazgatót, hogy továbbította-e a 
szülők felé a Zala Volán kérését, az óvoda előtti parkolás miatt?

Juhászné  Gyutai  Anikó  igazgató:  Elmondta,  hogy  felhívták  a  szülők  figyelmét  a  szabálytalan 
parkolásra, illetve hogy a buszok így nem tudnak megfordulni.

Palkovics  Zoltánné  képviselő:  Hozzátette,  hogy a  konyhai  szállítást  is  sokszor  akadályozza  a 
szabálytalan parkolás.

Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Gyenesdiási Forrásvíz 
Egyesület  megkereste  őket  azzal,  hogy  kampányszerűen  vegyenek  részt  egy  szemétgyűjtési 
akcióban. Balaton Felvidéki Nemzeti Park által meghírdetett szemétgyűjtési akcióról lenne szó. 



Simon Aladár községgazda: A Gyenesdiási Forrásvíz Egyesület részt vett egy pályázaton, melynek 
keretében a Balaton Felvidéki Nemzeti Park területein szemétgyűjtési akciót szerveznének.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Javasolta a patak partjának takarítását.

Elekes István képviselő: Javasolta, hogy a patak partjától lejjebb kellene szemetet szedni, mivel 
azt a területet már két éve kitisztították. Javasolta továbbá, hogy a közfoglalkoztatottak, amikor 
kaszálnak az út mentén, a műanyag üvegeket szedjék össze.

Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Nem ért egyet azzal, hogy a szóban forgó területeken gyermekek 
szedjenek szemetet. Azzal egyetért, hogy az iskolában felhívják a figyelmet a szemétgyűjtésre, 
vagy előadást tartsanak. 

 

 

2. Cserszegtomaji Rózsafüzér Királynéja római katolikus templom és a Szent Anna 
római katolikus templomok helyi védetté nyilvánítása 
Előterjesztő: Berta Sándorné jegyző

(Előterjesztés jkv mellé csatolva)

 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Átadta a szót Szeles András bizottsági 
elnöknek. 

Szeles András képviselő: A napirendi pontot a bizottság tárgyalta, és három igennel támogatja. 

Bartha Gábor polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van e hozzászólás a napirendi ponthoz.

Kőműves Károlyné alpolgármester:  Elmondta, hogy tudomása szerint  a pályázatot kiírták, és a 
hitközség nevében megköszönte a rendelet megalkotását.

Bartha  Gábor  polgármester:  A  napirendi  pontot  szavazásra  tette  fel.  A  szavazást  követően 
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangú, 7 igennel a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2012. (IX.  27.) Önkormányzati rendelete 
A Rózsafüzér Királynéja római katolikus templom és a Szent Anna római katolikus templom 

helyi védelem alá helyezéséről

 
Cserszegtomaj  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotó  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdés  d)  pontjában,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  Törvény  16.  §.  (1) 
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az épített környezet átalakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 57. §. felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 
1. §.

 



(1)  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rózsafüzér  Királynéja   
Templomot helyi, egyedi védelem alá helyezi.

 
(2)  A védelem rövid  indoklása:  A jelenlegi  templom építése 1949.  november  27-én kezdődött, 
miután  a  régi,  XV.  század  végi  feljegyzésekről  tanúskodó  kápolna  a  II.  világháború  során 
életveszélyessé vált. Átalakítására és felújítására, a jelenlegi forma kialakítására 1994-ben kerül 
sor. Jelenleg is működő római katolikus templom.

a)    A védett érték helyrajzi száma: Cserszegtomaj Község, 378. hrsz. belterület 

b)    A védett érték rendeltetése és használati módja: működő római katolikus templom.

c)    A védelem védettségi kategóriája: helyi egyedi védelem a templom egészére.   

 
2. §.

 
(1)  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szent  Anna   Templomot 
helyi, egyedi védelem alá helyezi.

 
(2) A védelem rövid indoklása: A Szent Anna Templom építése 1893-ban kezdődött, felszentelése 
1894. július 26-án történt. Átalakítási és felújítási munkálatok több ízben történtek- a II. világháború 
után,  1993-ban,  valamint  2000-ben.  Jelenleg is  működő római  katolikus  templom,  mely a  mai 
korban Cserszegtomaj egyetlen XIX. századi középülete. 

a)    A védett érték helyrajzi száma: Cserszegtomaj Község 1676 hrsz belterület

b)    A védett érték rendeltetése és használati módja: működő római katolikus templom.

c)    A védelem védettségi kategóriája: helyi egyedi védelem a templom egészére.   

 

 
3.§.

 
A templom helyi, egyedi védelmének biztosítására az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 
szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 
4. §.

 
Ez a rendelet 2012. szeptember 30-án lép hatályba.

 

 

3. Cserszegtomaj 15. hrsz. ingatlan (Polgármesteri Hivatal, iskola, óvoda, gazdasági 
épület, orvosi rendelő) telekalakítási, épületfeltüntetési ügye 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

(Előterjesztés jkv mellé csatolva)

 



Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Átadta a szót Szeles András bizottsági 
elnöknek. 

Szeles  András  képviselő:  Elmondta,  hogy a  bizottság  3  igennel  elfogadta  az  előterjesztésben 
szereplő javaslatot. 

Bartha Gábor polgármester:  Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel  a napirendi pontot.  A 
szavazást  követően  megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangú,  7  igen  szavazattal  a 
következő határozatot hozta: 

 
154/2012.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 
Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  tulajdonában  lévő 
Cserszegtomaj  15.  hrsz.  ingatlan  telekalakítási  eljárásnak  engedélyeztetéséhez  valamint  az 
ingatlanon  meglévő  épületek  (orvosi  rendelő,  tornaterem,  polgármesteri  hivatal,  iskola  és 
óvodabővítés)  feltüntetéséhez  a  GEOMOL Bt.  által  készített  változási  vázrajznak  megfelelően, 
egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vázrajzok  aláírására.  Hozzájárul  a  telekalakítás  és 
épületfeltüntetések földhivatali átvezetése után a vagyonkataszter módosításához

Határidő: 2012. december 30.

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

 

 

4. Cserszegtomaj, Kápolna sori burkolt csapadékelvezető átépítése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

(Előterjesztés jkv mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Átadta a szót Szeles András bizottsági 
elnöknek. 

Szeles András képviselő: Elmondta, hogy a bizottság 3 igen szavazattal a Lázár Tamás vállalkozó 
ajánlatát fogadta el bruttó 1.825. 244.- forinttal. 

Kőműves  Károlyné  alpolgármester:  Javasolta,  hogy  a  vállalkozóval  meg  kellene  beszélni  az 
elvégzett munkákra garancia adását, kb két évet. 

Simon Aladár községgazda: Elmondta, hogy a kérdéses munkáknál eleve van garancia, azonban 
a szerződésbe bele lehet foglalni. Az előző munka javítás volt, azért nem volt garancia.  

Román Erika képviselő:  Kiegészítésként elmondta, hogy a javításnál nem a tervezettek szerint 
történtek a munkák, nem kimondott mederlapok lettek lerakva és nem megfelelő dőlésszögben. 

Bartha Gábor polgármester:  Hozzátette, hogy építési  napló vezetése kötelező lenne. Kérdezte, 
hogy műszaki ellenőrt alkalmazására kerüljön-e sor?

Kőműves Károlyné alpolgármester: Javasolta, hogy ne kerüljön műszaki ellenőr megbízására.

Szeles András képviselő: Véleménye szerint sincs szükség műszaki ellenőrre.

Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, hogy a kivitelezés az idei évben valósul e meg?

Simon Aladár községgazda: Javasolta az idei kivitelezést, a költségvetésben az utak előirányzata 
terhére.

Elekes István képviselő:  Egyetértett az idei kivitelezési dátummal, mivel a költségvetésben még 
van előirányzat az utakra. 

Bartha  Gábor  polgármester:  Javasolta  a  november  30-i  határidőt  megjelölni  a  kivitelezés 



véghatáridejének. További hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a napirendet a határozati 
javaslatot  kiegészítve  a  kivitelezés  véghatáridejével.  A  képviselő-testület  egyhangú,  7  igen 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
155/2012.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 
Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Cserszegtomaj,  Kápolna  sori 
burkolt csapadékelvezető átépítésére benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbbet, Lázár Tamás 
vállalkozó bruttó 1.825.240 Ft összegű ajánlatát fogadta el. A kivitelezés véghatáridejét november 
30. napban határozza meg.  

Felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

 

5. Cserszegtomaj, Tavasz utca szennyvízhálózat bővítése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

(Előterjesztés jkv mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Átadta a szót Szeles András bizottsági 
elnöknek. 

Szeles András képviselő:  Elmondta,  hogy a bizottság 3 igen szavazattal  a Cserszeg-Team Kft 
ajánlatát javasolják elfogadni.

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: Véleménye  szerint  ezt  a  munkát  idén  nem  kéne 
megcsináltatni, mert a koncessziós díj már nem fedezné.

Szeles  András  képviselő:  Boros  Lajosné  pénzügyi  ügyintézőtől  kapott  tájékoztatás  alapján, 
amennyiben ezt a munkát elvégeztetné a testület, még maradna a koncessziós díjból 1.5 millió 
forint.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Véleménye szerint ez az összeg kevés.

Szeles András képviselő: A koncessziós díj azért van, hogy az ilyen munkákra használjuk fel.

Elekes  István  képviselő:  Megkérdezte,  hogy  pl.  a  szivattyú  cserék  és  a  karbantartások  is  a 
koncessziós díj terhére történnek?

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: A karbantartás nem, a szivattyú cserék igen.

Simon  Aladár  községgazda:  A  Drv.  Zrt-nek  minden  évben  van  egy  tervezete,  hogy  mely 
szivattyúkat kell cserélni, melyek a várható felújítási munkák. A karbantartásokat a Drv végzi, a 
felújításokat az önkormányzat a koncessziós díj terhére.

Elekes István képviselő: Hány telket érintene ez a bővítés?

Bartha Gábor polgármester: 9 telket érint.

Román Erika képviselő: Javasolta, hogy a lakosság által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokat 
külön kezeljék. A befolyt összeget így a képviselők láthatnák és a befizetett összeg alapot adhatna 
a jövőbeni fejlesztésekre.

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az érdekeltségi hozzájárulás összegéről tud 
tájékoztatást adni, külön főszámra kerül könyvelésre, azonban nem szolgál külön bankszámla a 
befizetésekre.

Román Erika képviselő: A koncessziós díj egy ekkora kivitelezéssel ki lenne merítve, azonban ha a 
lakossági befizetéseket külön kezelhetnénk, vissza tudnánk fordítani az ilyen munkákra. 



Boros  Lajosné  pénzügyi  ügyintéző:  A  pénzmaradványban  lehet  kötötté  tenni  a  befizetések 
összegét. 

Román Erika képviselő:  Véleménye szerint még várhatóak megkeresések a lakosok részéről a 
szennyvíz  csatornázással  kapcsolatban,  ezért  kellene  előre  láthatóvá  tenni  az  erre  fordítható 
bevételeket.  

Bartha Gábor polgármester: Elmondta, hogy a koncessziós díj másra nem fordítható. A Várvölgyi 
út  jórészt  kimaradt  a  csatornázásból,  onnan  várhatóak lakossági  igények.  A többi  területen is 
lehetnek foghíjak, mint pl. Péter-Pál utca és Csabagyöngye utca víznyomója.

Kőműves Károlyné alpolgármester:  A múltkori  testületi  ülésen elhangzott  az a javaslat,  hogy a 
kiadott építési engedélyeket a testület kontrollálhatja-e olyan esetekben, amikor nincs közmű az 
adott  telken.  Javasolta  a  következő  testületi  ülésre  ennek  határozati  formában  történő 
megfogalmazását.

Szeles András képviselő: Kérdezte, hogy az építésügyi hatóságokkal mi lesz jövőre?

Kőműves Károlyné alpolgármester: Maradnak települési szinten.

Bartha  Gábor  polgármester:  Az  építésügyi  hatóságok  egyenlőre  maradnak.  A beadott  törvény 
tervezet szerint a polgármester hatásköre lesz a beadott építési engedélyek véleményezése, ez 
egyfajta  szakhatósági  hozzájárulásként  lesz  kezelendő.   További  hozzászólás  hiányában 
szavazásra tette fel a napirendi pontot. A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-
testület 4 igen, 1 nem , 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 
156/2012.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 
Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Cserszegtomaj,  Tavasz  utca 
szennyvízhálózat  bővítésére  benyújtott  árajánlatok  közül  a  legkedvezőbbet,  a  Cserszeg  Team 
Építőipari  Kft.  bruttó  6.722.308 Ft  összegű ajánlatát  fogadta  el.  A vízi  közmű fejlesztés a vízi 
közmű koncessziós díj terhére valósul meg.

Felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére.

 

 

      6. Cserszegtomaj, 404. hrsz ingatlan szennyvízelvezetésének terveztetése

            Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

            (Előterjesztés jkv mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Átadta a szót Szeles András bizottsági 
elnöknek. 

Szeles András képviselő:  Elmondta,  hogy a  bizottság 3 igen szavazattal  javasolja  elfogadni  a 
határozati javaslatot.

Bartha Gábor polgármester: Előzmények ismertek, a munkát terveztetni szükséges.

Kőműves  Károlyné  alpolgármester:  Kérdezte,  hogy  milyen  pénzből  lesz  a  terveztetés 
elkészíttetve?

Szeles András képviselő: Koncessziós díj terhére.

Bartha  Gábor  polgármester:  További  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  napirendi 
pontot.  A  szavazást  követően  megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangú  7  igen 
szavazattal a következő határozatot hozta: 



 

 
157/2012.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Cserszegtomaj 404. 
hrsz.  ingatlan  szennyvízelvezetésének  biztosítására  a  munkák  kivitelezéséhez  szükséges 
tervdokumentáció elkészítéséhez a koncessziós díj terhére.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

 

 

 

 

 

      7. Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása

            Előterjesztő: Berta Sándorné jegyző

            (Előterjesztés jkv mellé csatolva)

 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Átadta a szót Szeles András bizottsági 
elnöknek. 

Szeles András képviselő:  Elmondta,  hogy a  bizottság 3 igen szavazattal  javasolja  elfogadni  a 
határozati javaslatot.

Bartha  Gábor  polgármester:  További  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  napirendi 
pontot.  A  szavazást  követően  megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangú  7  igen 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 
158/2012.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal XX-
B-030/1456-1/2012.  számú  törvényességi  felhívását  tudomásul  veszi,  egyben  utasítja  a 
polgármestert,  hogy a jövőbeni törvénysértéseket elkerülve, a vonatkozó hatályos jogszabályok 
figyelembevételével  a  jegyző  útján  gondoskodjon  az  önkormányzati  rendeletek 
szabályszerűségéről.

Felhívja  továbbá  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a  megtett  intézkedésről  a  Zala  Megyei 
Kormányhivatalt értesítse.

Határidő: 2012. szeptember 26.

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

 

 



      8.  Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme

            Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

            (Előterjesztés szóban, kérelem a jkv. mellé csatolva.)

 
Bartha Gábor polgármester:  Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Máltai Szeretetszolgálat 
képviselői támogatási kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, 50 ezer forint támogatást kérnek. 
Ismerteti a támogatási kérelem tartalmát.

Szeles András képviselő: A bizottság 3 igen szavazattal támogatja a javaslatot.

Bartha  Gábor  polgármester:  További  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  napirendi 
pontot.  A  szavazást  követően  megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangú  7  igen 
szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 
159/2012.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 
Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Máltai  Szeretetszolgálat 
(Keszthely)  részére  feladatuk  ellátásához  50.000  Ft,  azaz  ötvenezer  forint  támogatást  nyújt  a 
tartalék alap terhére. 

Határidő: 2012. szeptember 28.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

     

 

 

 

 

 

 

 
9.  Egyebek 

 
Bartha Gábor polgármester: Átadta a szót Kőműves Károlyné alpolgármesternek.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérdéssel fordult a képviselő testülethez, miszerint az előző 
testületi  ülésen  polgármester  úr  által  elkészített  beszámolót  a  dálnoki  útról  elfogadják-e? 
Amennyiben nem, javasolja új elszámolás elkészítését.

Elekes István képviselő: Nem fogadta el a beszámolót, korrektebb elszámolást kért.

Berta Sándorné jegyző: Kőműves Károlyné alpolgármestertől kérte, hogy fogalmazzon meg egy 
határozati javaslatot.

Kőműves Károlyné alpolgármester:  Javasolta, hogy a határozati javaslatot a következők szerint 
fogadják el: A képviselő-testület a következő testületi ülésre egy pontosított pénzügyi beszámolót 
kér a dálnoki útról.



Bartha Gábor polgármester: Az előző testületi ülésen az első napirendi pont keretében elfogadásra 
került a beszámoló.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Nem került elfogadásra, mivel nem szavaztunk róla.

Kérte, hogy a következő testületi ülésen napirendi pontként tárgyalja a testület.

Szeles  András  képviselő: Nem  érti  a  problémát,  mivel  a  kért  elszámolás  elkészült,  akinek  a 
tartalma nem felel  meg, húzza ki  belőle azt a sort,  amire nem kíváncsi.  Minden kiadás fel lett 
tüntetve, összegszerűen megnevezve. 

 
Szeles András képviselő elhagyta a termet. 

 
Román Erika képviselő: Javasolta az elszámolással kapcsolatos vita megoldásaként, hogy az, aki 
nem ért egyet a vitatott beszámolóval, előre egyeztetett időpontban az úttal kapcsolatos számlákat 
és dokumentumokat nézze meg, ennek semmi akadálya nincs. 

 
Szeles András képviselő visszaérkezett a tanácskozó terembe.

 
Bartha Gábor polgármester:  Elmondta, hogy a képviselők által kért  beszámolót  és elszámolást 
elkészítette, ahogy a kérelemben szerepelt. 

Palkovics Zoltánné képviselő: Véleménye szerint a vita alapja az, hogy vannak olyanok, akiknek 
terhes ez a testvér települési kapcsolat. Döntsön róla a testület, hogy kell-e önkormányzati szinten 
ez a kapcsolat, vagy nem.  

Kőműves  Károlyné  alpolgármester:  Példaként  említette  Elekes  Éva  beszámolóját  a  hétvégi 
programról, melyben szerepeltek előre a várható költségek is. Soha ilyen beszámolót nem kaptak 
kulturális rendezvényekről,  véleménye szerint  sokszor a hátuk mögött  történnek dolgok,  amiért 
keletkeznek ezek az utólagos kérdések. A dálnoki delegáció legutóbbi látogatásakor a képviselő-
testület  tagjai  meghívást  kaptak Gyuk Jánoshoz.  Polgármester Úr tájékoztatása szerint  csak a 
delegáció négy tagja volt meghívva, senki más. Úgy tudja, voltak mások is. Az ilyen dolgok miatt  
vannak utólagos kérdések. Nem a dálnoki kapcsolattal van probléma, hanem a formai dolgokkal. 
Azt  szeretné,  ha  tájékoztatást  kér,  hogy  ki  megy  Dálnokra,  mivel  és  mit  visz,  arról  pontos 
információkat kapna.

Bartha Gábor polgármester: Elmondta, hogy Elekes Éva mint alkalmazott, az ő kérése készítette a 
beszámolót  a  hétvégi  rendezvényről.  A  képviselők  között  nincs  alá-fölérendeltség,  év  elején 
elfogadtuk a kulturális rendezvények sorát, az előirányzatát, ami 6,5 millió forint. Ettől fogva ez már 
egy költségvetés végrehajtása. Aki úgy gondolja, konkrétan megnézheti a rendezvények számláit, 
a kiadásokat alátámasztó dokumentumokat. Teljes nyíltság van.

Szeles András képviselő: Véleménye szerint egy alpolgármesternek kötelessége lenne a testvér 
kapcsolatokat ápolni, részt venni a rendezvényeken, és akkor nem kéne beszámolókat kérni. 

Kőműves Károlyné alpolgármester: családi okok miatt nem tudott együtt lenni a vendégekkel.

Bartha  Gábor  polgármester:  További  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az 
alpolgármester által  megfogalmazott  határozati  javaslatot.  A szavazást követően megállapította, 
hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 
160/2012.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat

 
Cserszegtomaj  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő testületi  ülésre egy 
pontosított pénzügyi beszámolót kér a dálnoki útról.



 

 
Bartha Gábor  polgármester:  A Kútcsapás  úttal  kapcsolatban átadta  a  szót  Kőműves  Károlyné 
alpolgármesternek.

Kőműves Károlyné alpolgármester: A Kútcsapás út állapotával kapcsolatban elmondta, hogy a fenti 
útról az összes víz lefolyt. Azt beszéltük meg, hogy ez az út le lesz zárva.

Román Erika képviselő: A faluszemlén megbeszéltük, hogy ez az út le lesz zárva, ennek ellenére 
inkább javítások történtek itt. 

Simon  Aladár  községgazda:  A  kérdéses  helyen  két-három  helyen  nincs  megoldva  csak  a 
vízelvezetés.  A javítást  nem mi  végeztük  el.  Az  önkormányzat  annyit  csinált,  hogy  a  Harang 
utcánál a kanyarnál árkoltunk. 

Bartha Gábor polgármester: Egy út elzárása nem egyszerű dolog, költség szempontjából is sokba 
kerülne.  Közlekedésbiztonsági  feltételek,  illetve  kialakult  szokások  vannak.  Kérdezte,  van  e 
határozati javaslat.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérdezte, hogy a szóban forgó út önkormányzati út e?

Simon Aladár községgazda: Önkormányzati terület.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Véleménye szerint akkor az önkormányzat le is zárathatja, úgy, 
ahogy ezt már megbeszélték.

Simon Aladár községgazda: A Harang utca felől a kanyarban az árkolást elvégeztük, ami elvileg 
megoldja a csapadékelvezetést. 

 

 
Mivel  más  hozzászólás  és  kérdés  nem  hangzott  el,  Bartha  Gábor  polgármester  a  rendkívüli 
 testületi ülést 17.55 perckor bezárta. 

 

 

 

 
kmf.
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