
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 15 
órára összehívott soros testületi nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

                         Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

 

Jelen  vannak: Bartha  Gábor  polgármester,  Kőműves  Károlyné  alpolgármester,  Elekes  István 
Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné képviselők; 

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző

Polgármesteri  Hivatal  részéről: Boros  Lajosné,  Csányi  Bernadett,  Merenics  Béláné  és  Simon 
Aladár köztisztviselők.

A Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről:  Juhászné Gyutai 
Anikó intézményvezető 

Keszthelyi  Rendőrkapitányság részéről: Dr.  Horváth  István  kapitányságvezető,  Pénzváltó  József 
rendőr alezredes, Beke Tamás és Bujtor András körzeti megbízottak

Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület részéről: Bojt Róbert titkár

A lakosság részéről 1 fő.

 

Román Erika, Szeles András György képviselők igazoltan voltak távol. 

 

Napirend előtt:
 

Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnöke, Szeles András György és Román Erika bizottsági tag egészségügyi okok miatt 
nincs  jelen  az  ülésen.  Megállapította,  hogy  az  ülés  határozatképes,  mivel  4  képviselő  és  a 
polgármester jelen van. Az ülést 15 óra 10 perckor megnyitotta. 

 

Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.

A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Elekes István képviselő személyében.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással Elekes István képviselőt bízta meg a 
jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Bartha  Gábor  polgármester: Köszöntötte  Vörös  Pétert  az  Arker  Inves  Kft.  (Fonyód) 
képviseletében. A társasággal honlap készítésére irányuló szerződéskötés már megtörtént. Felkérte 
Vörös Pétert,  ismertesse az önkormányzat megújuló honlapjával kapcsolatban rendelkezésre álló 
információkat.

Vörös Péter: Köszöntötte  a  képviselőket.  Elmondta,  2006. óta  él  Cserszegtomajon és  honlapok 
vizuális bemutatásával foglalkozik. Előzőleg a környező települések új honlapját bemutatta Bartha 
Gábor  polgármesternek,  felkeltve  ezzel  az  érdeklődését.  Az első  egyeztetést  követően  elkészült 
anyag bemutató jellegű, ami polgármester Úr és Süliné Elekes Éva művelődésszervező által nyújtott 



információkból lett összeállítva. A szolgáltatás on-line módon működik telefonkészülékről, vagy 
számítógépről.  Web  oldalba  linkként  bárhova  beilleszthető,  akár  üdvözlő  levél  aljára  is.  A 
fejlesztéskor  szem előtt  tartott  szempont  volt  az  egyszerűség.  Hot  spotok  segítségével  virtuális 
túrára  lehet  a  településen  indulni.  A navigálás  a  jobb  felső  sarokból  legördülő  hagyományos 
menüsorral történik. Ez nem egy lezárt rendszer, bármikor tovább bővíthető. Igény szerint a helyi 
vállalkozók, szállásadók is bemutatásra kerülhetnek. A bemutató anyag készítése előtt Polgármester 
Úrral  5  helyszínben  állapodtak  meg.  Ezen  túl  egy  helyszín  ajándékba  került  bele  az  anyagba, 
valamint  további  3  helyszín  felett  használati  jogot  gyakorol  a  társaság  a  végleges  anyag 
összeállításáig.  Így a  jelenleg bemutatott  anyag 9 helyszínt  tartalmaz.  Van lehetőség statisztikát 
készíteni a honlap látogatottságáról. Ennek további részletezettsége, hogy mely országból, milyen 
nyelvezetben tekintették meg, illetve melyik oldalon mennyi időt töltöttek el a látogatok. Ezek a 
bővítéshez, fejlesztéshez nyújtanak segítséget.   

 

Bartha Gábor polgármester: Megköszönte Vörös Péter által tartott bemutatót. 

Ismertette a napirendi sort. Az előző napon megtartott Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén 
a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl újabb témák kerültek a képviselők elé. A meghívó 
szerinti 19. napirend tárgyalásához zárt ülés elrendelése szükséges. Javasolta, 19. napirendként a 
Teréz Anya Szociális  Intézmény 2012. évi  költségvetésének módosítását,  20.  napirendként Rezi 
Község  Önkormányzatának  társulási  szándékát  tárgyalja  a  testület.  A  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzata  által  kiírt  2013.  évi  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálásáról zárt ülés keretében 21. pontban döntsön a testület. A napirendi sor 
további módosítására az alábbi javaslattal élt. A meghívó szerinti 3. és 4. pontokat tárgyalásával 
kezdje a képviselő-testület a napirend megvitatását, mivel mind a Keszthelyi Rendőrkapitányság, 
mind a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület képviseletében jelen vannak az érintettek.  

Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 igen szavazattal a 
módosult napirendi sort elfogadta.

 

Napirend:
 

1.)    Beszámoló a község közbiztonságáról
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

           (beszámoló a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Dr. Horváth István 
kapitányságvezetőnek.

Dr. Horváth István kapitányságvezető: Elmondta, 8 hónapja dolgozik a Keszthelyi Kapitányságon, 
időszerű a bemutatkozása is. A jelentés tartalmazza, hogy a település közbiztonsága jó. Ezt nehéz 
egy mondatban kifejezni. A rendőrség fő célkitűzése a vagyon elleni bűncselekmények felderítése, 
különösen kiemelve, hogy a betörések kapcsán sikert érjenek el. A település frekventált fekvésének 
is köszönhető a megfelelő közbiztonság.  A közbiztonságot kell fenntartani, a vagyonbiztonságot 
pedig  erősíteni.  Van  koncepció  arra  vonatkozóan,  hogy  ez  még  eredményesebben  működjön. 
Tájékoztatta  a  jelenlévőket  arról  a  technikai  fejlesztésről,  hogy  a  helyi  körzeti  megbízottak 
rendelkezésére  fog  állni  a  jövőben  egy  terepjáró  rendőrautó.  A  kollegák  így  nem  a  saját 
járművükkel, saját jövedelmük kárára végzik munkájukat. 

Bartha Gábor polgármester: Megköszönte Dr. Horváth István beszámolóját. Elmondta, a körzeti 



megbízottak részére januárban az önkormányzat a Teleházban irodát fog megnyitni, az iroda mellett 
garázs  is  biztosítva  lesz  az  imént  hallott  autó  részére.  A körzeti  megbízottak  jelen  vannak  a 
településen,  rendszeresen  járőröznek,  ismerik  őket  a  lakók.  A helyi  Polgárőr  Egyesülettel  jó  a 
kapcsolatuk.

Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a község közbiztonságáról szóló beszámolót elfogadta.

   

 

2.)    Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről
      Előadó: Bartha Gábor polgármester

           (beszámoló a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  a  napirendi  pontot.  Véleménye  szerint  az  egyesület 
létszámát bővíteni kell, a 32 fő kevés.

Elekes  István  képviselő: A beszámoló  alapján  az  egyesület  járművei  rossz  állapotban  vannak. 
Véleménye  szerint  szükség  lehet  új  gépjármű  beszerzésére  az  egyesület  részére.  A polgárőrök 
munkája kétségtelenül hasznos a település minden lakójára és ingatlantulajdonosára nézve. 

Bojt Róbert titkár: Az előző év beszámolójának tárgyalásakor is felmerült az igény térmegfigyelő 
rendszer kiépítéséről. A rendszer kiépítésével elegendő lenne a jelenlegi létszám, kevesebb lenne az 
autóhasználat,  valamint  kevesebb  lenne  az  üzemanyag  használat.  Minden  nap  más  használja  a 
gépjárművet,  ezáltal  egy 2.000.000 Ft értékű új  jármű értéke az amortizáció során 5 év alatt  a 
negyedére csökkenne.

Bartha  Gábor  polgármester: Az  egyesület  a  költségvetés  elfogadásakor  a  civil  szervezeteknek 
átadott  pénzeszközzel  van  támogatva,  amit  szabadon  felhasználhatnak.  Az  egyesület  részéről 
koncepcióváltásra van szükség. 

Bojt Róbert titkár: Véleménye szerint nem az egyesület fenntartására fordított összeget kell növelni. 
A polgárőröknek  70  km utat  kellene  naponta  bejárni,  ami  egy autóval  lehetetlen.  Ha  mindkét 
autóval járőröznének, úgy rövid idő alatt felemésztődne a működtetésre szánt pénzösszeg.

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: A  polgárőri  szolgálat  teljesítése  önkéntes.  Sok  külföldi 
ingatlantulajdonos támogatná szívesen az egyesületet, ha ismernék a támogatás formáját.

Elekes  István képviselő: Térfigyelő kamerát  kisebb lélekszámú,  lényegesen kevesebb főösszegű 
költségvetésből gazdálkodó települések is alkalmaznak. A kamerák nem a megelőzésben, hanem a 
felderítésben nyújtanának segítséget.  Az önkormányzat  költségvetésébe belefér  akár  6-7 kamera 
megvásárlása. Ha az önkormányzat fenntart polgárőrséget, és beszámoltatja a munkájáról, segítse az 
egyesületet. Kitartott álláspontja mellet, hogy a gépjárművásárlás lehetőségén el kell gondolkodni.

Bojt Róbert titkár: A polgárőrök járőrözéseik alkalmával megfigyelnek a településen, üldözést nem 
végezhetnek. Az ingatlantulajdonosok támogatásaikat szívesen elfogadják. A hivatalban is vannak 
csekkek,  amin  be  lehet  fizetni  a  felajánlás  összegét.  Előzőleg  300.000  Ft  folyt  be  lakossági 
támogatásból. 

Molnár Gabriella képviselő: Egyetértett  a kamerák fontosságával.  Véleménye szerint  a Krónika 
című  helyi  újságban  is  lehetne  figyelemfelhívást  közzé  tenni  a  polgárőrség  támogatásának 
lehetőségéről. 

Elekes István képviselő: Az egyesület számlaszámát nyilvánossá kell tenni.



Bartha  Gábor  polgármester: Az  önkormányzat  honlapja  készítés  előtt  áll,  a  Polgárőrség  is 
szerepelhet  rajta.  A kamerákra  visszatérve  elmondta,  amennyiben  úgy  kerülnek  ki,  ahogyan  a 
polgárőrség szeretné – vagyis  térmegfigyelő kameraként – az számos jogi  problémát  vet  fel.  A 
felvétel megtekintése, az ahhoz való hozzáférés is jogi kérdés. Ezeknek a kameráknak a bekerülési 
és  felszerelési  költségei  is  magasabbak.  Elegendő  lehet  időjárást  megfigyelő  webkamera.  A 
településen  működik  zárt  rendszerű  wi-fi.  Kérte  Simon  Aladár  községgazdát,  vegye  fel  a 
kapcsolatot  az  E-on.  Energiaszolgáltató  társasággal,  hogy  milyen  lehetőségek  vannak  bármely 
kamera oszlopokra való kihelyezésére. 

Bojt Róbert titkár: Amennyiben mégis térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre, az általuk rögzített 
felvétel kizárólag bűncselekmény esetében a rendőrségnek szolgáltatna adatot. Illetéktelenek nem 
férnének hozzá. 

Bartha  Gábor  polgármester:  Egyéb  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  beszámoló 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  egybehangzó,  5  igen  szavazattal  a  Cserszegtomaji  Polgárőr  Egyesület  2012.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

3.)    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt 
időszak alatt tett intézkedésekről
Előadó: Bartha Gábor polgármester

(beszámoló a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A 179/2012.(XI.08.) számú határozattal 
kapcsolatban elmondta, az óvoda beázásának helyreállítása megkezdődött, a kivitelezés elindult. 

Mindenki  számára  ismert,  hogy  január  1-től  az  önkormányzat  kizárólag  az  óvodát  fogja  a 
továbbiakban működtetni.  Az óvoda és az iskola különválasztása a közüzemi szolgáltatásokat is 
érinti. Villany és gáz almérők rendelkezésre állnak, a vízfogyasztás méréséhez szükséges almérő 
beszerzése. Az általános iskola működtetésre való átadása a tornatermet is érinti, mert az oktatás 
infrastruktúrájának  része.  A  jövő  évtől  szerződéskötésre  lesz  szükség  a  tornaterem  egyéb 
hasznosítására.  A tornateremben lévő boyler állítja elő a meleg vizet,  a vízfogyasztás az orvosi 
rendelő,  a  gázfogyasztás  az  iskola  által  fogyasztott  mennyiséggel  együtt  van  jelenleg  mérve. 
Látogatást tett az intézményben Varga Anikó, aki a tankerületi igazgatói feladatokat látja el.  

Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

4.)    Helyi adórendeletek felülvizsgálata
         Előadó: Bartha Gábor polgármester

             (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
előző napi munkaértekezletén az ügyet tárgyalta.

Berta Sándorné jegyző: A bizottság a rendelet-tervezet kapcsán azzal a kiegészítő javaslattal élt, 



hogy az idegenforgalmi adó mértéke 380 Ft/fő/éj-ről 400 Ft/fő/éj összegre emelkedjen 2013. január 
1-től. Ennek okán a meghívóval kiküldött tervezethez képest új rendelet-tervezet készült. A többi 
módosítás törvényi változásokhoz való igazítása a rendeletnek.

Palkovics  Zoltánné  képviselő: Az  előterjesztésben  szerepel  más,  szomszédos  települések  által 
alkalmazott adómérték. Ebből kitűnik, hogy mindenhol magasabb idegenforgalmi adó van kivetve, 
viszont  Cserszegtomaj  nem  Balaton  parti  település.  Ezen  kívül  itt  nincsenek  kiépített  járdák, 
valamint  kerékpárút.  Idegenforgalmi  tekintetben  fejlesztést  nem hajtott  végre  az  önkormányzat, 
most pedig adóemelésre készül. Nem értett egyet a tervezett adóemeléssel. 

Bartha Gábor polgármester: Elmondta, az adóemelés hatására kalkulált 1.000.000 Ft összegű plusz 
bevételhez  az  önkormányzat  kiegészítésként  még  1.500.000  Ft-ot  kap  az  idegenforgalmi  adó 
esetében a központi költségvetésből. Sajnos az idegenforgalom terén az önkormányzatnak nincsen 
koncepciója.  Nem az  önkormányzat  tulajdonában  van  a  Nyugat-Balaton  Várszínház,  a  Margit-
kilátó, az Arborétum, a Bakonyi Károly-tér nem készült még el. Véleménye szerint az adóemeléssel 
beszedendő plusz bevétel helyett fontosabb az idegenforgalmi tevékenységet folytató vállalkozások 
felé nyújtott gesztus. Az idegenforgalmi adó legnagyobb részét befizető 3 vállalkozás a Sümegi 
úton  található.  Azon  a  településrészen  valóban  semmilyen  irányú  fejlesztés  nem valósult  meg. 
Egyetértett képviselőtársa véleményével.  

Elekes István képviselő: A rendelet-tervezet 5. §-ában szereplő naptári naponként 5000 Ft összegű 
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó mértékével nem értett egyet. 
Az  előterjesztésből  kitűnik,  hogy  az  ide  vonatkozó  felsőbb  jogszabály  módosult,  az  abban 
meghatározott  felső  összeghatár  szerepel  a  tervezetben.  Véleménye  szerint  ezt  az  adómértéket 
alacsonyabb összegben kellene megállapítani, amit a vállalkozók meg is tudnának fizetni.

Csányi Bernadett adóügyi ügyintéző: Az idei évben ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után 
iparűzési adó nem folyt be. A korábbi évek gyakorlata alapján építőipari tevékenység után került 
megfizetésre az iparűzési adónak ez a típusa.

Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezetnek az adó mértékét módosító 
4. §-ának elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 5 nem szavazattal a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati 
rendelet 14. §-ának módosítását elutasította.

Egyéb  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  eredeti,  írásban  kiadott  rendelet-tervezet 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta:

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) számú rendeletének módosításáról
 

5.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
        Előadó: Bartha Gábor polgármester

  (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva.)

         

Bartha Gábor polgármester: Ismertette  a  napirendi  pontot,  majd a  Jogi,  Ügyrendi  és Pénzügyi 



Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatok közül az a) variáció elfogadást javasolta. Jogszabályi előírás alapján 
november 30-ig köteles a képviselő-testület az önkormányzat jövő évi költségvetési koncepcióját 
elfogadni. A most elfogadott összegek a későbbiek során módosíthatók. 

Boros  Lajosné  pénzügyi  ügyintéző: Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  korábbi  években 
törvénytervezetekből dolgoztak, ezek most nem állnak rendelkezésre. Az Államháztartásról szóló 
törvény írja elő a november 30-ai határidőt. Az előterjesztés készítése óta is történt változás. Az 
előterjesztés  mellékleteit  képező  táblázatokban  szereplő  számadatok  az  október  végi  adatoknak 
megfelelően lettek arányosítva. 

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi bizottság javaslatát, az a) határozati javaslat elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

181/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepciót elfogadja, és felkéri 
a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet elkészítse.

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

Határidő: 2012. november 30.

6.) III. negyedévi költségvetési beszámoló
        Előadó: Bartha Gábor polgármester 

  (beszámoló a jkv. mellé csatolva.) 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette  a  napirendi  pontot,  majd a  Jogi,  Ügyrendi  és Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta.

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:

 

182/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  III.  negyedévi  pénzügyi 
beszámolót az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

Felelős: Berta Sándorné

Határidő: 2012. november 30.

 

   7.) Beszámoló a költségvetés III. negyedévi adóbevételeinek alakulásáról
         Előadó: Bartha Gábor polgármester

         (beszámoló a jkv. mellé csatolva)



 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést, majd a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta.

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 

 

183/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2012.  III. 
negyedévi adóbevételeiről szóló beszámolót tudomásul vette.

 

         8.)  Rezi-Cserszegtomaj  Védőnői  Szolgálatot  Fenntartó  Társulás  2012.  évi 
költségvetésének módosítása

           Előadó: Bartha Gábor polgármester

          (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  az  előterjesztést,  majd  a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta.

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását. 

A  szavazást  követően  megállapította,  hogy  egybehangzó,  5  igen  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

184/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Rezi-Cserszegtomaj  Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja 
jóvá:

 

A védőnői szolgálat 2012. évi bevételei:
            Tb finanszírozás                                               5660.- e/Ft

            Bérkompenzáció                                               466.- e/Ft

            2011. évi pénzmaradvány                                  654.- e/Ft

            Összesen:                                                    10016.- e/Ft
 

A védőnői szolgálat 2012. évi kiadásai:



            Személyi kiadások                                           3242.- e/Ft

            Munkaadót terhelő járulékok                             907.- e/Ft

            Dologi kiadások                                              2902.- e/Ft

            Felhalmozási célú kiadások                              2965.- e/Ft

            Összesen:                                                    10016.- e/Ft
 

Felelős: Berta Sándorné

Határidő: 2012. december 15.

 

          9.) Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi III. negyedévi 
beszámolója

     Előadó: Bartha Gábor polgármester

     (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  az  előterjesztést,  majd  a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta.

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

A  szavazást  követően  megállapította,  hogy  egybehangzó,  5  igen  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

185/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Rezi-Cserszegtomaj  Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. III. negyedévi költségvetésének teljesülését az alábbiak szerint 
hagyja jóvá:

 

A védőnői szolgálat 2012. III. negyedévi bevételeinek teljesülése:
            Tb finanszírozás                                               4232.- e/Ft

            Bérkompenzáció                                               395.- e/Ft

            2011. évi pénzmaradvány                                  654.- e/Ft

            Összesen:                                                      6786.- e/Ft
 

A védőnői szolgálat 2012. III. negyedévi kiadásainak teljesülése:
            Személyi kiadások                                           2412.- e/Ft

            Munkaadót terhelő járulékok                             616.- e/Ft

            Dologi kiadások                                              2363.- e/Ft

            Felhalmozási célú kiadások                              1395.- e/Ft



            Összesen:                                                      6786.- e/Ft
 

Felelős: Berta Sándorné jegyző

Határidő: 2012. november 30.

 

           10.) Szabó István Általános Iskola kiemelt előirányzatainak módosítása 

          Előadó: Bartha Gábor polgármester

          (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester: Ismertette  az  előterjesztést,  majd  a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta.

Juhászné Gyutai Anikó intézményvezető: Elmondta, az intézmény takarékosan gazdálkodott ebben 
az  évben.  Most  viszont  olyan  ajánlat  érkezett,  amit  vétek  lenne  visszautasítani.  Egy  oktatási 
csomagot  tartalmazó  digitális  tábláról  van  szó.  Ezzel  mind  a  8  tanterembe  rendelkezésre  állna 
digitális  tábla.  A tábla  beszerzésére,  valamint  az  óvodai  csoportok  részére  karácsonyi  ajándék 
vásárlására nyújt fedezetet az átcsoportosítani kívánt összeg. Megköszönte az elmúlt évek közös 
munkáját. Sajnálatos módon még mindig nagy bizonytalanság veszi körül az oktatás rendszerében 
bekövetkező változásokat. Megragadva az alkalmat átnyújtotta a képviselőknek a Karácsonyváró 
koncertre szóló meghívót. 

Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:

186/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi  a  Szabó István  Általános 
Iskola és Óvoda kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást az alábbiak szerint:

-         az iskola dologi kiadásai terhére az iskola felhalmozási kiadásainak javára 1.200 eFt 

-         az iskola dologi kiadásai terhére az óvoda dologi kiadásai javára pedig 150 eFt.

-          

Felelős: Berta Sándorné jegyző

Határidő: 2012. november 30.

 

Bartha  Gábor  polgármester: Megemlítette,  hogy december  20-ára  várja  az  iskola  éttermébe  a 
képviselő-testület tagjai, jegyző asszonyt, valamint a pedagógusokat egy közös vacsorára.

Juhászné  Gyutai  Anikó  intézményvezető: Ne  búcsúzásként  fogjuk  fel  a  különválást,  inkább 
mindenki az újrakezdés lehetőségét lássa benne. Az oktatás színvonalán nem szabad, hogy érezhető 
legyen a változás. Ennek zökkenőmentesen kell lezajlania annak érdekében, hogy a tanulók ebből 
semmit ne érezzenek. Elmondta, Varga Anikó 16 iskola fenntartását, valamint 8 iskola üzemeltetését 
vállalta fel tankerületi igazgatóként, ami hatalmas teher. Nagyon sok intézmény működtetése fog 
január 1-től az államra hárulni.

Kőműves Károlyné alpolgármester: A médiában lehetett  hallani  arról,  hogy először  az 5.000 fő 



alatti,  később  a  3.000  fő  alatti  települések  esetében  megvizsgálják  az  általános  iskolák 
önkormányzat által való fenntartásának lehetőségét.

Elekes István képviselő: Korábban az egészségügyben tapasztalható volt, hogy az államosítás után 
színvonalbéli  hanyatlás  következett  be.  Abbéli  reményét  fejezte  ki,  hogy  az  alapfokú  oktatás 
rendszerében bekövetkező változás nem ezt fogja eredményezni.  

 

11.) Számítógép beszerzése a hivatal részére
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester                   

                    (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést, majd a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta.

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:

 

187/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Cserszegtomaji  Polgármesteri 
Hivatal  dologi  kiadásait  csökkenti,  a  felhalmozási  kiadások  javára  100  ezer  forinttal  a  2012. 
költségvetési évben.

Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Berta Sándorné jegyző

 

       12.) Rendezési terv előirányzatainak módosítása
               Előadó: Bartha Gábor polgármester

               (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

                

Bartha  Gábor polgármester:  Ismertette  a  napirendi  pontot,  majd a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta.

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:

 

188/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 



Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  engedélyezi  a  2.000  eFt 
átcsoportosítását a tartalékalap terhére a rendezési terv elkészítése céljából.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Berta Sándorné jegyző

 

Bartha Gábor polgármester 17 óra 05 perckor szünetet rendelt el.

 

S z ü n e t  u t á n :
 

13.) Kultúrház külső nyílászáróinak cseréje
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester

                    (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor polgármester:  Ismertette  a  napirendi  pontot,  majd a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a nyílászárók cseréjére 
és a kiegészítő munkák költségeinek fedezésére bruttó 1.500.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék 
terhére. A kiegészítő munkák alatt falazás, spaletta javítás és egyéb kőműves munkák értendők, a 
különbözet összege ezen munkák költségeire nyújt fedezetet.

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

189/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 390. hrsz. ingatlanon található Kultúrház teljes 
homlokzati  nyílászáróinak  cseréjére  a  Duplex  Kft.  által  adott  968.575,-  Ft  +  ÁFA  összegű 
árajánlatot elfogadja. A nyílászárók cseréjére és a kiegészítő munkák költségeinek fedezésére bruttó 
1.500.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Határidő: 2012. december 30.

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

 

14.) Cserszegtomaj, Csabagyöngye utcai ivóvízhálózat bővítése
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester

                   (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta az ügyet. Az előzetes becslések alapján a bővítés költségeire 2.900.000 Ft áll 
rendelkezésre, melyből 1.300.000 Ft az eddig befolyt közműfejlesztési hozzájárulás, 1.600.000 Ft 



pedig  a  költségvetésben  szereplő  koncessziós  díj.  A 2.600.000  Ft  a  tervezési  munkák  nettó 
bekerülési költsége, ami a DRV. Zrt-től elvárt berendezéseket tartalmazza. Az előterjesztésben nem 
lett megjelölve, hogy a keretösszeg nettó összeg. Kérte Simon Aladár községgazdát, hogy a DRV. 
Zrt-vel  vegye  fel  a  kapcsolatot,  hogy  a  társaság  a  szükséges  berendezésekre  vonatkozóan 
alacsonyabb  igényeket  fogalmazzon  meg.  A  jelenleg  meghatározott  berendezési  tárgyak  a 
legjobbak, így a költségvonzatuk is magas. 

Simon Aladár községgazda: Zsákutca végén lévő 3 ingatlan ivóvízellátásáról van szó. A DRV. Zrt. a 
legdrágább  tűzcsapot,  továbbá  automata  légtelenítő  aknát  kért,  ez  szerepel  a  terven.  A 
hozzájárulásukat fogja kérni ahhoz, hogy hasonló műszaki tartalommal bíró, alacsonyabb bekerülési 
költségű  berendezés  épüljön  be.  Azért  kért  a  társaság  drágább,  de  nagyon  jó  minőségű 
berendezéseket, mert azokat akár 50 évig sem szükséges karban tartani, bekerülési költsége viszont 
az önkormányzatot terheli. 

Bartha Gábor polgármester: Amennyiben a bruttó 2.900.000 Ft keretösszegbe a kivitelezők által 
tett árajánlatokra és a DRV. Zrt. elvárásaira nem nyújt fedezetet, akkor ehhez a beruházáshoz az 
önkormányzat nem tud pénzeszközt biztosítani.

Elekes István képviselő: Amennyiben most elfogadja a testület a 2.900.000 Ft keretösszeget, és kis 
mértékben,  de  meghaladja  ezt  a  beruházás  költsége,  nincs  arra  lehetőség,  hogy  az  érintett 
ingatlantulajdonosok a különbözetet megfizessék? A beruházás megvalósulása ne pár ezer forinton 
múljon.

Simon  Aladár  községgazda: Az  ivóvíz  tekintetében  a  műszaki  átadást  követően  100.000  Ft 
közműfejlesztési  hozzájárulást  az  ingatlantulajdonosaknak  be  kell  fizetni.  Jelen  esetben  ez  3 
ingatlan tekintetében 300.000 Ft. 

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Közműfejlesztési  hozzájárulások folyamatosan folynak be,  a 
napokban is várhatóak újabb befizetéseket.  Az előterjesztés készítésekor az összeg 1.375.000 Ft 
volt.

Bartha  Gábor  polgármester:  Ennek  ismeretében  a  beruházásra  3.200.000  Ft  áll  rendelkezésre, 
amiből a 300.000 Ft még nem folyt be. Az elhangzottak alapján javasolta, az önkormányzat vállalja 
fel a beruházás megvalósítását.

Berta Sándorné jegyző: Kérdezte, ha változik a műszaki tartalom, nem vonja maga után a vízjogi 
engedély változtatását?

Simon Aladár községgazda: A műszaki tartalom nem fog változni, csak nevesítve, konkretizálva 
lesznek a berendezési tárgyak.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az összeg elé bekerül a nettó kifejezés. 

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

190/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csabagyöngye utca ivóvíz hálózat 
bővítésének  2012.  évi  megvalósításához  szükséges  nettó  2.600.000,-Ft  keretösszeget  a 
közműfejlesztésre  felhasználható  pénzeszközök  (közműfejlesztési  befizetések,  koncessziós  díj) 
terhére biztosítja.

Határidő: 2012. december 30.

Felelős: Bartha Gábor polgármester 



 

15.) Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és Munkaszervezete 
további működése

             Előadó: Bartha Gábor polgármester

             (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, december 31-vel a társulások 
megszűnnek.  Törvényben  kapott  lehetőség  alapján  más  formában,  munkaszervezetként  tovább 
működhetnek 2013. június 30-ig. A Hévízi Kistérség Társulásának grémiuma szeretné kihasználni 
ezt a fél évet a kötelező és vállalt feladatainak rendbetételére, a munkaszervezet megszűntetésére, 
valamint  a  dolgozók  elhelyezkedésére.  a  fél  éves  továbbműködés  költségvonzattal  is  jár.  A 
képviselők  állásfoglalását  kell  képviselnie  a  péntekre  kitűzött  kistérségi  ülésen.  Elmondta,  a 
meghívóval  kiküldött  anyagban  szereplő  határozat  javaslat  szövege  módosult,  Berta  Sándorné 
jegyzőasszony átdolgozta, bővítette a határozati javaslatot. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
álláspontja  alapján a  bizottság egybehangzó,  2  igen szavazattal  a  módosított  határozati  javaslat 
elfogadást javasolta.

Berta  Sándorné  jegyző: A  módosult  határozati  javaslat  szövegébe  belekerült  az,  hogy  az 
önkormányzat szorgalmazza a társulás megszűntetésével, illetve a Mötv-ben előírt felülvizsgálatra 
vonatkozó kötelezettségének teljesítésével járó feladatokat a Társulás  munkaszervezete  sürgősen 
kezdje meg. Azért is alakulhatott ki a jelenlegi helyzet, mert ez bizonyára eddig nem történt meg. 
2013. június 30-i valamennyi társulást felül kell vizsgálni, ami komoly intézkedések sorozatát vonja 
maga után.

Bartha  Gábor  polgármester:  Egyéb  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  módosult 
határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

191/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Hévízi  Kistérségi  Társulás  és 
annak  munkaszervezete  további  fenntartását  szükségesnek  tartja  2013.  június  30-ig  a  jelenlegi 
formában.  Felkéri  a  társulás  munkaszervezetét,  hogy  a  Társulási  Megállapodásban  foglalt 
feladatokat továbbra is lássa el (házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, 
belső ellenőrzés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, területfejlesztés, folyamatban lévő projektek 
stb.), illetve annak ellátásában működjön közre. A Társulás munkaszervezete által összeállított – 
feladatellátásra  vonatkozó  pénzügyi  adatokat  tájékoztató  jelleggel  tudomásul  veszi,  azonban 
pénzügyi kötelezettséget csak az adatok pontos ismeretében tud vállalni.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését tolmácsolja a társulás ülésén, megbízza 
továbbá, szorgalmazza, hogy a társulás megszüntetésével, illetve a Mötv-ben előírt felülvizsgálatra 
vonatkozó kötelezettségének teljesítésével járó feladatokat a Társulás  munkaszervezete  sürgősen 
kezdje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

16.) NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott „Boldog Gizella – 



2009” Szociális Szolgáltató (8372 Cserszegtomaj, Páfrány u. 1.) kérelme ellátási 
szerződés megkötésére

      Előadó: Bartha Gábor polgármester

      (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. 

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

192/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  NAPÁVA Szociális  Gondozó 
Közhasznú Nonprofit Kft. Veszprém, Kinizsi u. 3. (Boldog Gizella-2009.”) Szociális Szolgáltató 
(telephely:  Cserszegtomaj,  Páfrány  u.  1.)  ellátási  szerződés  megkötésére  irányuló  kérelmét 
megismerte.  A  Képviselő-testület  a  Zala  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatala 
állásfoglalását, valamint a kérelem alaposabb tényfeltárását követően hozza meg végleges döntését.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

 

17.) Idősek és gyermekes családok karácsonyi ajándékozása
             Előadó: Bartha Gábor polgármester

 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Molnár Gabriellának, 
a Szociális Bizottság elnökének.

Molnár  Gabriella  bizottsági  elnök:  Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  292  fő  érintett  az 
ajándékozással.   Nem csak  65  év  felettiek  részére  került  a  támogatás  megállapításra,  hanem a 
szociális rászorultság lett figyelembe véve.  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 37 család 
részesült. 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság álláspontját, mely 
szerint  a  bizottság  egybehangzó,  2  igen  szavazattal  az  előterjesztésben  szereplő  határozati 
javaslatok  közül  az  a)  variáció  elfogadást  javasolta,  vagyis  a  támogatás  eljuttatásáról  a 
Polgármesteri  Hivatal  gondoskodik.  Ne  legyen  kötelezve  a  képviselő-testület  a  támogatások 
személyes átadására. Ellenben semmi akadálya annak, ha valamelyik képviselő mégis gondoskodik 
a támogatás személyes eljuttatásáról. Kétségtelen, hogy a támogatások az érintettekhez el fognak 
jutni. 

Molnár Gabriella bizottsági elnök: A településen élők, főleg az idősek megszokták, hogy az általuk 
választott  képviselő  az  év  ezen  szakaszában  felkeresi  otthonában,  és  személyesen  adja  át  a 
támogatást.  Karácsonyi  üdvözlőlap  is  készült,  amibe  a  támogatás  összege  belekerül.  Javasolta 
képviselőtársainak az előterjesztés  szerinti  b)  határozati  javaslat  elfogadását,  vagyis  azt,  hogy a 
támogatás  eljuttatásáról  a  képviselők  személyesen  gondoskodnak.  Ha  a  támogatás  személyes 



átadása valahol akadályba ütközik, abban az esetben a hivatal gondoskodjon annak eljuttatásáról. 

Berta Sándorné jegyző:  Javasolta, az a) határozati javaslat egészüljön ki azzal a szöveggel, hogy 
amennyiben a képviselő önként vállalja, gondoskodik a támogatás személyes eljuttatásáról.

Bartha  Gábor  polgármester: Egyéb  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  módosított 
határozati  javaslat  elfogadását,  mely  szerint  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a Szociális Bizottság 328/2012.(XI.08.) számú döntését tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a döntés végrehajtása érdekében az alábbi állásfoglalást teszi:

A támogatás eljuttatásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Amennyiben a képviselő önként 
vállalja, gondoskodik a támogatás személyes eljuttatásáról.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

193/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 328/2012.(XI.08.) 
számú döntését tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a döntés végrehajtása érdekében az alábbi állásfoglalást teszi:

A támogatás eljuttatásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Amennyiben a képviselő önként 
vállalja, gondoskodik a támogatás személyes eljuttatásáról.

 

Határidő: 2012. december 20. 

Felelős: Molnár Gabriella Szociális Bizottság Elnöke

 

18.) 2012. évi jutalomkeretről tájékoztató
            Előadó: Bartha Gábor polgármester

(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)      

 

Az érintettek hozzájárultak a téma nyilvános ülésen való tárgyalásához. 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette  a napirendi  pontot,  majd a Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő  határozati  javaslat  elfogadást  javasolta  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  az  önkormányzat 
költségvetésében szereplő külső személyi juttatásra fordítható 3.000 eFt összegből Juhászné Gyutai 
Anikó  intézményvezetőt  az  előterjesztésben  szereplő  1  havi  bruttó  illetményének  megfelelő 
jutalmazáson  túl  még  1  havi  bruttó  illetményének  megfelelő  jutalomban  részesíti,  azaz 
átcsoportosításra van szükség.

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  határozati  javaslat  elfogadását,  mely  szerint 
Cserszegtomaj  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  2012. évi  jutalomkeretről  szóló 
tájékoztatót  elfogadja.  A külső  személyi  juttatás  3.000  eFt  összegéből  Juhászné  Gyutai  Anikó 
intézményvezetőt az előterjesztésben szereplő 1 havi bruttó illetményének megfelelő jutalmazáson 
túl még 1 havi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesíti. Ezen összeggel a Szabó István 
Általános Iskola és Óvoda Általános Iskola személyi előirányzatát megemeli. 

A szavazást  követően  megállapította,  hogy 4  igen  és  1  nem szavazattal  a  Képviselő-testület  a 



következő határozatot hozta:

 

194/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  2012. évi  jutalomkeretről  szóló 
tájékoztatót  elfogadja.  A külső  személyi  juttatás  3.000  eFt  összegéből  Juhászné  Gyutai  Anikó 
intézményvezetőt az előterjesztésben szereplő 1 havi bruttó illetményének megfelelő jutalmazáson 
túl még 1 havi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesíti. Ezen összeggel a Szabó István 
Általános Iskola és Óvoda Általános Iskola személyi előirányzatát megemeli. 

 

Bartha Gábor polgármester: Átadta a szót Kőműves Károlyné alpolgármester asszonynak.

Kőműves  Károlyné alpolgármester: A Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság javaslata  alapján a 
jutalmazottak egységesen 2 havi illetményüknek megfelelő jutalomban részesüljenek. 

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  Bizottság  által  módosított  határozati  javaslat 
elfogadását. 

A szavazást  követően  megállapította,  hogy  3  igen,  1  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  a 
Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

195/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Bartha  Gábor  polgármestert  a  2012.  évben  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatánál  végzett 
munkáját figyelembe véve 2 havi bruttó illetményének megfelelően jutalomban részesíti.

 

Felelős: Berta Sándorné jegyző

Határidő: 2012. november 30.

 

Kőműves Károlyné alpolgármester: Átadta a szót Bartha Gábor polgármesternek.

Bartha  Gábor  polgármester: Szavazásra  tette  fel  Kőműves  Károlyné  alpolgármester  asszony 
jutalmazását magában foglaló határozati javaslat elfogadását. 

A szavazást  követően  megállapította,  hogy  3  igen,  1  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  a 
Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

196/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Kőműves  Károlyné  alpolgármester  asszonyt  a  2012.  évben  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzatánál végzett  munkáját  figyelembe véve 2 havi  bruttó tiszteletdíjának megfelelően 
jutalomban részesíti úgy, hogy 2013. januárjában kerül számfejtésre és kifizetésre.

 

Felelős: Berta Sándorné jegyző

Határidő: 2012. november 30.



 

Bartha  Gábor  polgármester: Szavazásra  tette  fel  Berta  Sándorné  jegyző  jutalmazását  magában 
foglaló határozati javaslat elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

197/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Berta  Sándornét,  Cserszegtomaj  Község  jegyzőjét  a  2012.  évben  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzatánál  végzett  munkáját  figyelembe  véve  2  havi  bruttó  illetményének  megfelelően 
jutalomban részesíti.

 

Felelős: Berta Sándorné jegyző

Határidő: 2012. november 30.

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Szavazásra  tette  fel  Juhászné  Gyutai  Anikó  intézményvezető 
jutalmazását  magában  foglaló  határozati  javaslat  elfogadását  azzal  a  módosítással,  hogy  az 
intézményvezető 2 havi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesül.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

198/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Juhászné  Gyutai  Anikót,  a  cserszegtomaji  Szabó  István  Általános  Iskola,  Óvoda  és  Egységes 
Óvoda-Bölcsőde  igazgatóját  a  2012.  évben  végzett  munkáját  figyelembe  véve  2  havi  bruttó 
illetményének megfelelően jutalomban részesíti.

 

Felelős: Berta Sándorné jegyző

Határidő: 2012. november 30.

 

Berta  Sándorné  jegyző: Örömét  fejezte  ki,  hogy  megismerhette  Juhászné  Gyutai  Anikót 
intézményvezetőt, valamint megköszönte, hogy együtt dolgozhatott vele. Sok sikert kívánt részére 
az elkövetkező időre.

 

19.) Teréz Anya Szociális Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása
             Előadó: Bartha Gábor polgármester

 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette  a napirendi  pontot,  majd a Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság álláspontját, mely szerint a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását javasolta. 



Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

 

 

199/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hévízi  Teréz  Anya  Szociális 
Integrált  Intézmény  Fenntartó  Társulás  tagja  a  Teréz  Anya  Szociális  Intézmény  2012.  évi 
költségvetésének előterjesztés szerinti módosításával egyetért.

Felelős: Berta Sándorné jegyző

Határidő: 2012. december 10.

 

20.) Rezi Község Önkormányzatának társulási szándéka
             Előadó: Bartha Gábor polgármester

             (szóbeli előterjesztés)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hétfőn délután érkezett az 
írásos megkeresés Rezi Község Önkormányzatától, melyben kifejezte azon szándékát, hogy Rezi 
Község Önkormányzata Cserszegtomaj Község Önkormányzatával közös hivatalt hozzon létre. A 
Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  egybehangzó,  2  igen  szavazattal  elfogadta  a  társulási 
szándékot. 

Berta  Sándorné  jegyző: Rezi  Község  Polgármestere  az  önkormányzat  nevében  írt  magasztos 
levélben kereste meg Cserszegtomaj Község Önkormányzatát, melyben részletezte, hogyan fonódik 
össze  a  két  település  sorsa.  A határozati  javaslatukban  az  új  Önkormányzati  törvény  alapján 
kifejezték azon szándékukat, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatával közös hivatalt hoznak 
létre. Ha több idő állt volna rendelkezésre az előterjesztés készítéséhez, ismertetésre került volna az 
Önkormányzati  törvény  ide  vonatkozó  rendelkezése.  Amennyiben  a  tárgyalások  eredményesen 
zajlanak,  megállapodás  megkötésére  kerül  sor.  Ehhez  szükséges  a  két  képviselő-testület 
jóváhagyása,  első  lépésként  a  szándékot  kell  elfogadni.  A határos  település  önkormányzatának 
csatlakozási szándékát nem lehet visszautasítani. 

Felolvasta  a  megfogalmazott  határozati  javaslatot,  mely  szerint  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Rezi  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
Cserszegtomaj  Önkormányzatával  közös  önkormányzati  hivatal  létrehozására  vonatkozó 
szándéknyilatkozatát tudomásul veszi.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban a 
jegyző  bevonásával  folytasson  tárgyalásokat  Rezi  Község  Polgármesterével,  a  tárgyalásokon 
Cserszegtomaj Önkormányzatának érdekeit képviselje és ennek eredményéről a képviselő-testületet 
tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal



Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati 
javaslat elfogadását 

A szavazást  követően  megállapította,  hogy hogy egybehangzó,  5  igen  szavazattal  a  Képviselő-
testület a következő határozatot hozta:

 

200/2012.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Rezi  Község  Önkormányzata 
Képviselő-testületének  Cserszegtomaj  Önkormányzatával  közös  önkormányzati  hivatal 
létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozatát tudomásul veszi.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban a 
jegyző  bevonásával  folytasson  tárgyalásokat  Rezi  Község  Polgármesterével,  a  tárgyalásokon 
Cserszegtomaj Önkormányzatának érdekeit képviselje és ennek eredményéről a képviselő-testületet 
tájékoztassa.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

Bartha Gábor polgármester: 18 óra 45 perctől zárt ülés tartását rendelte el.

 

A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

kmf.

 

 

 

Bartha Gábor s.k.                                                                                            Berta Sándorné s.k. 

polgármester                                                                                                              jegyző

                                                         

Illés Andrea s.k.

jegyzőkönyvvezető

 

 

 



Jegyzőkönyv hitelesítő:

Elekes István s.k.

képviselő


