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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 
16 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, Román Erika, Szeles András György képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár és Varga 
Viktória köztisztviselők. 
A Szabó István Általános Iskola részéről: Juhászné Gyutai Anikó igazgató 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné óvodavezető  
Tanácskozási joggal a 20. és 21. napirendi pontokhoz: Süliné Elekes Éva művelődésszervező 
Meghívott vendég: Dr. Nagy Ákos fogorvos 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket az év első soros testületi ülésén, 
Külön köszöntötte Dr. Nagy Ákos fogorvost. Megköszönte Juhászné Gyutai Anikó 
igazgatónőnek, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejöttét követő változások 
után is részt vesz az ülésen. Megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és 
képviselőtársainak az előző évben végzett munkáját. Kihangsúlyozta, hogy a tavalyi évben 
hiánytalanul lezárult az iskola bővítésére, korszerűsítésére irányuló nagyberuházás. Elmondta, 
okulva az előző év hibáiból bízik az idei célkitűzések eredményességében. Ösztönözte 
képviselőtársait a továbbiakban is közös gondolkodásra, 2013-ra mindenkinek szép évet és jó 
egészséget kívánt.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő és a polgármester jelen 
van. Az ülést 16 órakor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Molnár Gabriella képviselő személyében. 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Molnár Gabriella képviselőt bízta 
meg a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
Ismertette a napirendi sort. Javasolta, a meghívóban 9. pontként szereplő Fogorvosi 
alapellátás feladatra létrejött megállapodás felülvizsgálata és módosítása tárgyú napirendet 1. 
napirendként tárgyalja a testület, mivel az érintett jelen van az ülésen. Kérte, az Egyebek 
napirend alatt 25/2. pontban a testület tárgyalja a Szabó István Általános Iskola, Óvoda és 
egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítását, az ügyben a mai napon érkezett 
hiánypótlásra való felhívás a Magyar Államkincstártól. 
Elekes István képviselő: Kérte, a meghívóban 20. és 21. napirendeket 2. és 3. napirendként 
tárgyalja a testület, mivel az érintett jelen van az ülésen. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a módosult napirendi sort elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Fogorvosi alapellátás feladatra létrejött megállapodás felülvizsgálata és 
módosítása  
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Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta annak reményében, hogy a testületi ülésen a fogorvos úrral az ár 
tekintetében egyezség születik.   
Berta Sándorné jegyző: Dr. Nagy Ákos fogorvos által kidolgozott feltételek komoly anyagi 
terhet rónak az önkormányzatra. Kérte, hogy ismertesse az előkészített szerződés tartalmát, 
Keszthely Város Önkormányzatának ismert álláspontját, valamint térjen ki az ügyeleti 
rendszerre, miért kell Zalaegerszegre utazni a sürgősségi ügyelet igénybevételéhez? 
Dr. Nagy Ákos fogorvos: Az átláthatóság érdekében szükséges az előzményeket ismerete. 
1997-ben privatizálták az egészségügyi alapellátás 95 %-át, akkoriban a betegek szinte 
mindenért fizettek, a költségek egy részét térítette az OEP. Az önkormányzatok a rendelők 
felszereltségét biztosították. 2001-től a betegeknek nem kellet fizetni a szolgáltatás 
igénybevételekor, az OEP az átvállalt költségeken túl a rendelőben lévő eszközök 
amortizációs költségeit is megtérítette. A fogászati finanszírozás mértéke 2005. óta nem 
változott, mialatt a háziorvosi finanszírozás emelkedett. 2007-ben bevezetésre került a 
vizitdíj, ezzel együtt az OEP az amortizáció finanszírozását elvette azzal az indokkal, hogy a 
vizitdíj fogja az amortizációs költségeket fedezni. A kiadások és bevételek a fogaszati 
szolgáltatások tekintetében nem voltak egyensúlyban. Majd a népszavazást követően a vizitdíj 
is eltörlésre került. A szerződések törvényességi felülvizsgálata sajnálatos módon eddig nem 
történt meg. A felülvizsgálatra most került sor, ami arra irányul, hogy ki és milyen módon 
fogja fenntartani a továbbiakban a rendelőket. Az orvosi kamara vizsgálta az egy rendelés 
során felmerülő költségeket átlagos rendelési idő és átlagos betegforgalom figyelembe 
vételével. A szóban forgó szerződésben szereplő számadatok a rendelés költségvonzatát 
tartalmazzák. Az OEP felől eddig nem történt a fogorvosi ellátás teljes finanszírozása. A 
szerződésben szereplő magas szám az évek során folyamatosan felhalmozódott költséget 
mutatja. Európai Uniós normatívák szerinti közszolgáltatásról van szó, a szolgáltatást 
elkülönítve kellett volna kezelni. Az OEP csak 2009-ben kérte a fogorvosi szolgáltatás 
elkülönítését, ekkor derült ki, hogy ez az ágazat veszteséget termel. OEP által nem 
finanszírozott magánbeteg forgalomból kellene kitermelni az 1 millió forint összegű 
veszteséget, ehhez 2 millió forintos piaci forgalmat kellene elérni, hogy realizálódjon a 
veszteség. 2010-ben e tárgyban íródott levélre az válasz született Székely Tamás miniszter 
úrtól, hogy a fenntartónak is vannak kötelezettségei. Gyakorlatilag a fogorvosoknak az 
önkormányzatokkal kell egyezségre jutni. Az Állami Számvevőszék által készített jelentés 
adatit figyelembe véve egy fogorvosi praxis 2005. óta reálértéken a finanszírozási értékének a 
40-45 %-át veszítette el. A kidolgozott tervezetben azt kértük, hogy a fenntartók legyenek 
tekintettel a rendelések reális költségeire. Keszthely Város Önkormányzata állásfoglalásokat 
kért az OEP-től, a Kamarától, valamint a NAV-tól. Ugyanezen állásfoglalásokat Prof. Dr. 
Szabó Máté Ombudsman is kikérte. Az Ombudsman álláspontja is az, hogy szükség van a 
szolgáltatás tekintetében a felmerülő költségek felmérésére és azok reális értéken való 
finanszírozására. Az OEP kizárólag likvid céggel szerződik, a likviditást hosszú távon fenn 
kell tartani, fizetésképtelenség esetében szerződésbontásra kerül sor. Keszthely Város 
Önkormányzata több javaslatot dolgozott ki, ezek közül az egyik, hogy az állásfoglalások 
beérkezése után kerül meghatározásra, hogy mekkora összeget tesz ki a szolgáltatás 
finanszírozása. Másik javaslat alapján a rezsiköltségeket engednék el. Véleménye szerint nem 
ez a megfelelő megoldás, a rezsiköltségek a kiadások 10%-át sem érik el. További javaslat 
szerint minden település a saját lakosságáért felelős, azok a fogorvosok, akiknek a praxisában 
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van külső önkormányzat, kezdeményezzenek tárgyalásokat az illetékes önkormányzatokkal.  
Keszthely Város Önkormányzata nem vállalja a gesztor önkormányzat szerepét. A 
Kamarának beküldött szerződés-tervezetükre azt a választ kapták, hogy a szolgáltató a helyi 
viszonyok és költségek ismeretében tud dönteni, ehhez költségelemzés készítése szükséges.  
A lakosságszámot figyelembe véve Keszthely Város Önkormányzatát terhelő összeg 123.000 
Ft/hó, Cserszegtomaj Község Önkormányzatát terhelő összeg 102.000 Ft/hó. 
Bartha Gábor polgármester: A szerződés-tervezet alapján településünk önkormányzatának 
évente 1.463.903 Ft-ot, havonta 121.992 Ft-ot kellene fizetni, ami 2914 fő lakossal számolva 
42 Ft/fő/hó. 
Berta Sándorné jegyző: Kérdezte, lehet –e az összeget lefele kerekíteni?  
Dr. Nagy Ákos fogorvos: Keszthelyen holnap lesz képviselő-testületi ülés, még nem ismert a 
döntésük. Valószínűleg a szakvélemények ismeretében fog a testület döntést hozni. Arra 
vonatkozóan ígéretet tettek, hogy a havonta felmerülő 25.000 Ft összegű rezsiköltséget 
elengedik.  Ennek ismeretében a havonta fizetendő összeg módosulhat Cserszegtomaj Község 
tekintetében 100.000 Ft-ra. 
Bartha Gábor polgármester: Összegezve az elhangzottak elmondta, a szerződés havi 100.000 
Ft-ról, éves szinten 1.200.000 Ft bruttó összegről fog szólni. Megköszönte Dr. Nagy Ákos 
által adott engedményt. 
Dr. Nagy Ákos fogorvos: Az ügyeleti rendszerrel kapcsolatban elmondta, egzakt törvényi 
szabályozás alapján fogászati ügyeletet megyeszékhelyen, valamint megyei jogú városokban 
kötelező fenntartani. Keszthelyen nem kötelező feladatként volt az ügyelet ellátva 
hétvégenként és ünnepnapokon 8-12 óráig térítésmentesen. Az OEP véleménye alapján ez 
kedves gesztus a lakosság felé, de a jogszabályi előírások alapján az ügyeletnek 24 órában 
elérhetőnek kell lennie ahhoz, hogy az OEP szerződést kössön a szolgáltatást nyújtóval. 
Budapesten 2 millió lakosra 6 szék van ügyeleti rendszerben biztosítva. Zala megye lakossága 
300.000 fő, 1 fogászati ügyeletre lenne szükség, mégpedig a megyeszékhelyen. Lehet kötni az 
OEP-pel ügyeletes szerződést és az önkormányzatok kérhetnek támogatást, de ebben az 
estben a rendelőnek folyamatosan nyitva kell lennie. A keszthelyi ügyeleten magas költségek 
generálódnak, főleg az idegenforgalmi szezonban. OEP-pel szerződött ügyelet Nagykanizsán 
és Zalaegerszegen érhető el 1, illetve 2 szék biztosításával.  
Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérte Dr. Nagy Ákost, hogy amennyiben változás 
következik be a hétvégi ügyelettel kapcsolatban, jelezze az önkormányzat felé. 
Dr. Nagy Ákos fogorvos: A jelenleg is működő, 4 órás ügyeletet nem kötelező feladatként 
továbbra is üzemelteti Keszthely Város Önkormányzata, itt a cserszegtomaji beteget is 
ellátják.  
Elekes István képviselő: A szerződés mellékleteként megjelölt, rendelési időt magába foglaló 
1. számú függelékből kért 1 példányt. 
Berta Sándorné jegyző: Elmondta, az önkormányzat fogászati alapellátást magában foglaló 
szerződésének 5. pontja egészül ki a 100.000 Ft/hó hozzájárulási összeggel, amit az 
önkormányzat számlázást követően havonta utal.  
Dr. Nagy Ákos fogorvos: A keszthelyi önkormányzat felé elhangzott az a kérés, hogy a 
szerződés módosítása kitérjen arra, hogy a kölcsönösen elfogadott támogatás összege 
magában foglalja az eszközök és gépek amortizációs, javítási és karbantartási költségeit, 
valamint a bérek támogatását. Ezen kívül azt, hogy számla ellenében történik az utalás, 
valamint a késedelmes fizetés feltételeit és a támogatás praxisonkénti mértékét. Kértük még a 
keszthelyi önkormányzattól belefoglalni a szerződésbe azt, hogy az önkormányzat aktívan 
részt vesz a lakosság szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásában, különös tekintettel a 
térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásokra. Ez utóbbinak a tévhitek eloszlatásában van 
jelentősége. A betegek számos szolgáltatást vehetnek igénybe térítésmentesen, úgy, mint a 
foghúzás, a fogmegtartó kezelések közül bármelyik tömésfajta, beleértve az esztétikus tömést 



 4

is, a gyökérkezelés, gyökértömés, ideiglenes tömés és fogkő eltávolítás. Keszthely Város 
Önkormányzatától a Helikon Rádióban, valamint a Monitor Magazinban a térítésmentes 
szolgáltatások időközi megjelentetését kértük. Kérte a képviselőket, hogy a helyi újságban a 
cserszegtmaji lakosság is tájékoztatva legyen erről, mert az emberek nagy része még mindig 
csak az ingyenes foghúzásról tud. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, mikor lép életbe a szerződés?  
Dr. Nagy Ákos fogorvos: A szerződésnek 2013. január 1-től kellett volna életbe lépnie. 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta, a határozati javaslat szövege egészüljön ki azzal, hogy 
a módosított megállapodásban foglaltakat 2013. január 1-től kell alkalmazni. A feladat 
ellátásához Cserszegtomaj Község Önkormányzata havi 100.000 Ft-tal járul hozzá. 
Megköszönte Dr. Nagy Ákos fogorvos pozitív hozzáállását, valamint a teljes körű 
tájékoztatást.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását az 
elhangzott módosításokkal. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Nagy Ákos Fogászati 
Bt.-vel (képviselő: Dr. Nagy Ákos) 2012. április 27-én megkötött megbízási szerződést az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ának megfelelően 
felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi. A módosított megállapodást az 
előterjesztés szerint elfogadja. A módosított megállapodásban foglaltakat 2013. január 1-től 
kell alkalmazni. A feladat ellátásához Cserszegtomaj Község Önkormányzata havi 100.000 
Ft-tal járul hozzá. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést Dr. Nagy Ákos 
fogszakorvossal megkösse, valamint az OEP és az ÁNTSZ felé az aláírt szerződéseket 
elküldje. 
Határidő: 2013. február 5. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

2.) 2013. évi közművelődési munkaterv, rendezvénynaptár jóváhagyása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

           (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Hétfői ülésén a Kulturális, 
Oktatási és Idegenforgalmi bizottság az ügyet tárgyalta. Kérte Palkovics Zoltánné elnök 
asszonyt, ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.  
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A novemberi ülésen a téma már volt a testület előtt. 
Akkor arra az álláspontra jutott a testület, hogy a művelődésszervező és a bizottság által 
készített rendezvénysor legyen összevezetve. Ez megtörtént. A bizottsági ülésen az alábbi 
javaslatok hangzottak el:  
A rendezvények sorából kimaradt az Adventi kórustalálkozó. Az idei évben december 15-én a 
VIII. találkozó kerül megrendezésre, ez kerüljön be a munkatervbe.  
A nyugdíjas klub rendezvényei is szerepeljenek az események között a kultúrház használata 
miatt. Ezeket elegendő csak az időpont megjelölésével feltűntetni.  
A táncház kezdetben ne élőzenés legyen, mert így magas a költsége. Nem ismert, hogy milyen 
látogatottságot fog vonzani. Nyilvánvalóan más a hangulata az élőzenés műsornak, ennek 
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ellenére első alkalommal CD alapú zene legyen biztosítva, amin a későbbiekben lehet 
változtatni.  
A jógát és a táncházat belépőjeggyel lehessen látogatni, a belépő díját 200-300 Ft-ban 
javasolta a bizottság megállapítani.  
A nyári gyermektábor létszámát tekintve meg kell határozni maximális gyermeklétszámot.  
A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetben a népművelő részére 2 millió forint, valamint 
községi rendezvényekre 7 millió forint van előirányozva a reprezentáció után fizetendő 
járulékokkal együtt. A bizottság javaslata alapján éves szinten kerüljön felhasználásra a 
keretösszeg, ne külön-külön rendezvényekhez legyenek összegek hozzárendelve. Az előző 
évben a nyári rendezvények után volt lehetőség pályázat benyújtására, az elbírálást követően 
több, mint 3.000.000 Ft-ot kapott vissza az önkormányzat. 
A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolta azzal a kitétellel, hogy az 
elhangzott módosítások a munkatervbe bekerülnek. 
Elekes István képviselő: Javasolta, a rendezvények után a következő soros ülésre legyen egy 
elszámolás, ami alapján áttekinthető, hogy mekkora a még rendelkezésre álló keretösszeg. 
Palkovics Zoltánné elnök: Kérdezte Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző, van –e lehetőség 
ennek teljesítésére?  
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Előfordult, hogy egy adott rendezvénnyel kapcsolatban 
felmerült kiadásról a következő soros ülésig nem érkezett be a számla. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, kinek a részére van szükség az elszámolásra?  
Elekes István képviselő: Az elszámolás a képviselő-testület részére legyen elkészítve. A 
rendezvényekkel kapcsolatos számlák beérkeznek a pénzügyre, így nem jelent többlet 
feladatot a kérés teljesítése. A rendezvényt követő soros ülés helyett akkor készüljön el az 
elszámolás, amikor az adott rendezvényről rendelkezésre állnak a számlák.  
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte képviselőtársait, igényelnek –e pénzügyi elszámolást a 
rendezvények után? 
Elekes István képviselő: Kitartott álláspontja mellett, a számlák beérkezését követő soros 
ülésre készüljön elszámolás egy adott rendezvényről azért, hogy a testületnek nagyobb 
rálátása legyen a még rendelkezésre álló, rendezvényekre fordítható összegről.  
Palkovics Zoltánné elnök: Minden rendezvény előtt ülésezik a Kulturális, Oktatási és 
Idegenforgalmi bizottság. Az ülésen elhangzik, hogy a következő rendezvénynek 
előreláthatóan mekkora költségvonzata lesz. Az ülésen lehet kérdéseket feltenni korábbi 
rendezvényekről is, illetve javaslatokkal élni. A képviselő-testület tagjait szeretettel várja az 
év valamennyi bizottsági ülésére. Véleménye szerint felesleges a pénzügyi csoporttól minden 
alkalommal külön ilyen jellegű elszámolást kérni. Az elszámolás megtörténik azzal, hogy a 
pénzügyi csoport befogadja és feldolgozza a számlákat. Az előző évek gyakorlatát követve a 
takarékos gazdálkodás elve alapján kerülnek megrendezésre az idei programok.  
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: Egyetértett képviselőtársa véleményével, külön 
elszámolásra, újabb kimutatásokra nincs szüksége a testületnek. Akinek kiegészítő 
információra van szüksége, fáradjon be a hivatal pénzügyi irodájába, ahol a pénzügyi 
ügyintéző készséggel áll rendelkezésére. 
Elekes István képviselő: A pénzügyi ügyintéző képviselőnek akkor adhat információt, ha a 
polgármester, vagy a jegyző kötelezi rá. 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzat költségvetési szerv. Megrendelés és kifizetés 
nem történhet engedély nélkül. Polgármesterként büntetőjogi értelemben felelős az 
önkormányzat gazdálkodásáért. Készséggel áll Elekes István képviselő rendelkezésére, ha a 
rendezvényekre még rendelkezésre álló keretösszegről szeretne információt kapni. Kérte 
Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
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Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta.  
Elekes István képviselő: Elfogadta képviselőtársai álláspontját, élni fog Bartha Gábor 
polgármester által felajánlott lehetőséggel. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-
tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

2/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Közművelődési 
Munkatervet jóváhagyja.  
Felkéri a művelődésszervezőt, hogy a munkatervben leírtak megvalósításáról gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2013. december 31. 
Felelős: Süliné Elekes Éva művelődésszervező 
 

3.) Tájékoztató a 2012.évi idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről 
        Előadó: Bartha Gábor polgármester 

  (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva.) 
          

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Megköszönte Süliné Elekes Éva 
az előterjesztés készítése során kifejtett munkáját. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 2012.évi 
idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről szóló beszámolót. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó 7 igen szavazattal a 2012.évi idegenforgalmi, kulturális és 
egyéb rendezvényekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
4.) 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. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában, szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt 
tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Bartha Gábor polgármester 17 óra 30 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után:  
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5.)  A 2013. évi költségvetési rendelet első olvasata 
       Előadó: Bartha Gábor polgármester 
       (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolta néhány módosítással. Kérte Boros Lajosné pénzügyi ügyintézőt, 
ismertesse a bizottsági ülésen elhangzott javaslatokat. 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Az 1. számú melléklet 4-es és 19-es sorának a hivatali 
oszlopa módosul. Megszűnt az idei évben a szociális juttatások közül a közlekedési 
támogatás, az erre betervezett 300.000 Ft összeg volt. Az általános tartalék változik, mivel a 
2012. évi idegenforgalmi adó differenciál kiegészítése 3.066.000 Ft helyett 3.663.000 Ft. A -
300.000 Ft és + 597.000 Ft egyenlegeként a kiadási és bevételi főösszeg 594 308 ezer forintra 
módosul. A változás az első négy melléklet tartalmát érinti. Az 5. számú mellékletben történt 
nagyobb változás, ami a felhalmozási kiadásokat érinti. A tervezetben szereplő beruházási és 
felújítási kiadások kiegészítésre kerültek. A 14. sor „Okkerbánya helyrehozatalához pályázati 
önerő” megnevezésre módosul, ehhez 54.000.000 Ft lett hozzárendelve a 83.598.000 Ft 
helyett. A különbözet a település lakóinak igényeit szem előtt tartva került felosztásra. Első 
sorban az utak helyrehozatalához tervek készítésére 10.000.000 Ft lett elkülönítve. Ez 
lehetőséget ad arra, hogy egy kiírásra kerülő pályázatban az önkormányzat részt vegyen. Az 
elgondolás a Barát, Fenyves, Pajtika, Diósi, Bottyaháti, Csabagyöngye, Csókakői utcákat, a 
Kápolna sort és a Flórián teret érinti. A Kápolna sor felújítását pályázattól függetlenül meg 
kívánja valósítani az önkormányzat. Erre a célra szintén 10.000.000 Ft lett elkülönítve. 
Felmerült a Kultúrház szigetelésének felújítása. A szigetelés felújításával egy időben a kazán 
cseréje is aktuálissá válik. Erre a célra 3.598.000 Ft lett elkülönítve. A rendőrségi irodánál 
garázsbővítésre 1.000.000 Ft lett elkülönítve, mert a meglévő garázsba nem fér be a rendőrség 
új autója. A gazdasági épületnél fedett gépkocsi beállóra 5.000.000 Ft lett elkülönítve. A 
rendelet-tervezetben szerkezeti változtatás volt szükséges. Az 1. § kiegészül egy (3) 
bekezdéssel, ami az eredeti rendelet-tervezet 19. §-a. A tervezetben szereplő 20. és 21. §-ok 
19. és 20. §-ra módosulnak. A tervezet szerinti 20. § (2) és (3) bekezdéseihez bekerülnek a 
jogszabályi hivatkozások. A 6. § (4) bekezdésénél az összes telekadó kedvezmény 20 Ft-os 
adóösszeggel elnevezéshez tartozó összegnél kimaradt egy tizedes vessző, így a kerekítés sem 
helyes. A tervezetben feltűntetett összeg 26.063.000 Ft –ra módosul. A 6. § (5) bekezdése 
kiegészül egy sorral, mivel a helységet használó szervezetek között fel kell tűntetni a járási 
hivatal ügysegédjét is. A 7. § (1) bekezdéséből kikerül az alábbi szövegrész:  „azzal a 
kikötéssel, hogy iskolakezdési támogatás csak a közép és felsőoktatásban tanulók részére 
állapítható meg.” Így a támogatottak köréből nem maradnak ki az általános iskolás diákok 
sem. Eddig az általános iskolás tanulók a tankönyveket ingyen kapták, részükre az 
önkormányzat ilyen formában nyújtott támogatást, ami jóval meghaladta a 10.000 Ft/fő 
összeget. 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Az 1. és az 5. osztály részére lesznek ingyenesek a 
tankönyvek.  
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: A 14. § (2) bekezdése már nem aktuális, így kikerül a 
rendeletből, a tervezet szerinti (3) és (4) bekezdés (2) és (3) bekezdésre módosul. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: Juhászné Gyutai Anikó igazgatónő tájékoztatása 
alapján az 1. és 5. osztályos tanulók kapnak ingyen tankönyvet. Véleménye szerint el kell 
gondolkodnia a testületnek azon, hogy a rendelet-tervezet már ismertetett módosításán túl a 
többi tanuló esetében a tankönyvekre fordítandó kiadásokat enyhítse. Az idei évben is 
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többször fog módosításra kerülni az elfogadott költségvetési rendelet, kérte képviselőtársait, 
erre térjenek majd vissza. 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Az önkormányzat támogatásával kapott tankönyveket eddig 
2-3 tanéven keresztül használták a diákok, vigyáztak rá, megkímélték őket. A meglévő 
információk birtokában 3 féle tankönyvből lehet választani, még nem ismer, hogy azok közül 
melyik tankönyvek lesznek a következő tanévben használva. A következő tanév könyveinek 
bekerülési költségét nem lehet megmondani. Tavaly a nyolc évfolyam könyvei 2,5 millió 
forintba kerültek. Az idegen nyelv oktatása 4. osztálytól kötelező, az alsóbb évfolyamokban 
az önkormányzat támogatásával valósulhat meg. A Zeneiskola működtetése Keszthelyhez 
tartozik, a dologi kiadások is a Keszthelyen generálódnak. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott módosításokkal. 
Javasolta, a 2013-2014-es tanévhez közeledve rendeletmódosítás során a testület tárgyalja az 
általános iskolai oktatással kapcsolatban tett ígéreteit, javaslatait.  
A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-
testület az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetésről 
 

6.) Az Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2011.(III.31.) önkormányzati rendeltének módosítása   

           Előadó: Bartha Gábor polgármester 
           (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot . Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolta azzal a módosítással, hogy a 2. § 2. mondata ne kerüljön bele a 
rendeletbe, így az SZMSZ 37. §. (5) bekezdése nem módosul.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az rendelet-tervezet 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen és 1 nem szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.31.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
7.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 
megalkotása 

     Előadó: Bartha Gábor polgármester 
     (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
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Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolta azzal a módosítással, hogy a 4. számú melléklet 1. számú védőnői körzet 
felsorolásánál kimaradt Dr. Bakonyi Károly utca a rendelet mellékletében szerepeljen. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
 
           8.) A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 12/2012.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

          Előadó: Bartha Gábor polgármester 
          (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi rendeltet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelete 

a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 12/2012.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
9.) A Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása 

                  Előadó: Bartha Gábor polgármester                    
                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járási Hivatalok 
megalakulásával kapcsolatos alapmegállapodás módosítását az előterjesztés szerint elfogadja: 
az alapmegállapodás 1.1 pontjának b) alpontja szerinti és az alapmegállapodás 1. 
mellékletében meghatározott közös használatú ingatlan vonatkozásában az ingatlan 
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fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek tekintetében 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata a költségek megosztásától eltekint, azokat teljes 
mértékben viseli. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását aláírja és azt a Zala Megyei 
Kormányhivatal részére megküldje. 
Határidő: 2013. február 01. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
       10.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ között létrejövő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása 
               Előadó: Bartha Gábor polgármester 
               (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
                 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: Elmondta, problémát okoz az épület riasztása miatt, 
hogy közös bejárata van az iskolának, könyvtárnak és az étkezőnek. Az lenne az ésszerű 
megoldás, hogy az iskola külön lenne véve amellett, hogy az épület riasztva legyen. A lépcső 
előtti ajtó lehetne a határvonal. A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta az ülésen elhangzott módosításokkal. Kérte Berta Sándorné jegyzőt, ismertesse az 
ezeket. 
Berta Sándorné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai napon zajlott egyeztetés a 
KIK-kel. Az hangzott el, hogy az alapszerződés alapján az iskola rezsiköltségeit a KIK fogja 
fizetni.  
Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: A gáz és villanyszámla még a Szabó István Általános 
Iskola nevére szól, ezeket át kell íratni az önkormányzat nevére. A vízszámla már az 
önkormányzat nevére szól. 
Berta Sándorné jegyző: A megállapodás 1. számú mellékletébe bekerült, hogy mi kerül a KIK 
kezelésébe, mi marad az önkormányzatéba. A víz számlázása ezek szerint még tisztázandó 
kérdés. A szerződés-tervezet 8. pontja kiegészül a „beleértve a vagyonbiztosítási 
szerződéskötést is” szöveggel. A 28. pontja az alábbi szöveggel egészül ki. „Az épület 
többfunkciós, az épület főbejáratán keresztül közelíthető meg a közétkeztetési központ 
expediálója, és a vegyes funkciójú iskolai és települési könyvtár. A feladatellátás 
rendeltetésszerű használata érdekében a KIK kulcsot biztosít a bejáráshoz a közétkeztetési 
központ élelmezésvezetője és a könyvtáros részére. Hozzáférést biztosít továbbá a meglévő 
riasztó rendszerhez.”  Az elhangzott módosításokkal kerülne aláírásra a szerződés. Még 
kérdéses, hogy a rezsiköltségeket melyik szerv fizeti, ki számláz tovább. Az 
önkormányzatnak nagyobb biztonságot jelentene, ha az önkormányzat fizetné a 
rezsiköltségek, majd továbbszámlázna a KIK felé. A könyvtár és a tornaterem használatát 
kompenzálja az önkormányzat. A vegyes funkciójú könyvtár esetében a könyvtár használatát 
biztosítja az önkormányzat, a tornaterem esetében sátor és mozgószínpad használatot, 
valamint Keszthelyen bonyolódó iskolai programokra gyermekek szállítását ajánlotta fel az 
önkormányzat. Ezzel a tankerület igazgatója egyetértett.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, valamint a szerződés-tervezet 
elfogadását az elhangzott módosításokkal. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2013.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által létrejött köznevelési 
intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő vagyonkezelési szerződést jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. január 31.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
              

11.) Háziorvosi feladat ellátására létrejött megállapodás felülvizsgálata és 
módosítása 
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                    (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Berta Sándorné jegyző: Az önkormányzat a rendelőt biztosítja a feladat ellátásához, viseli 
annak működtetési költségeit. A háziorvos Rezi és Cserszegtomaj Községek területén 
rendelkezik működési engedéllyel, a praxis székhelye Reziben van.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyógyít Bt.-vel (képviselő 
beltag: Dr. Kiss Ferenc) 2003. július 3-án megkötött és 2010. november 30-án módosított 
megállapodást az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ának 
megfelelően felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi. A módosított megállapodást 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést Dr. Kiss Ferenc háziorvossal 
megkösse, valamint az OEP és az ÁNTSZ felé az aláírt szerződéseket elküldje. 
Határidő: 2013. február 5. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

12.) Fogorvosi ügyelet ellátásra kötött ellátási szerződés megkötése 
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                   (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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6/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi ügyelet ellátására 
létrejött ellátási szerződést 2013. január 1-i hatállyal jóváhagyja a zalaegerszegi székhelyű IV. 
Dental Kft-vel. 
A fogorvosi ügyelet 2013 évi összege: 50 Ft/fő/év. Az összeget a 2013. évi költségvetésében 
szerepelteti. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 

13.) Tornacsarnok és Kultúrház bérleti díjainak felülvizsgálata 
             Előadó: Bartha Gábor polgármester 
             (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta azzal a módosítással, hogy családi rendezvények, egész napos 
rendezvények esetén a kultúrház  bérlése 20.000 Ft, helyi lakosoknak ingyenes. Ezen túl 
egész napos rendezvények esetében a bérlő köteles – lakóhelytől függetlenül – 40.000 Ft 
kauciót letenni. Az összeg az esetleges rongálások helyreállításának költségeire nyújt 
fedezetet. Amennyiben a bérleményt a bérlő az átvett állapotban adja vissza, a kauciót 
hiánytalanul visszakapja.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosításokkal. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kultúrház és Tornacsarnok 
bérleti díját 2013. március 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg (a díjak ÁFA nélkül 
értendőek): 
 
1. Kultúrház bérleti díja: 

- alkalmi árusok, illetve termékbemutatók esetén:      5.000.- Ft/óra 
- családi rendezvények, egész napos rendezvények esetén:  20.000.- Ft 
- helyi lakosoknak családi rendezvények, egész napos rendezvények esetén a kultúrház  
bérlése ingyenes. 

 
Egész napos rendezvények esetében a bérlő köteles 40.000 Ft kauciót letenni. 
A Tornacsarnokra vonatkozó bérleti díjakat a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.  
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti díjak módosításáról az intézményvezetőt, illetve a 
művelődésszervezőt értesítse.  
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
     14.) 2013. évi közfoglalkoztatási feladatok 

      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a tájékoztató elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztató 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

15.) Németh Attila kártérítési igénye házszám-változás miatt 
             Előadó: Bartha Gábor polgármester 

 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A kérelmező nem gondoskodott 
arról, hogy a lakóházánál táblával jelezze a vállalkozás helyét, viszont különböző 
költségeinek megtérítését kéri az önkormányzattól. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását, vagyis a kérelem elutasítását javasolta. 
Elekes István képviselő: Véleménye szerint szükséges lett volna forintba kifejezve 
megismerni a kérelmező kártérítésre vonatkozó igényét. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Attila megkeresését 
az utcanév és házszám-változásból következő többletköltségek megtérítésére elutasítja azzal 
az indokkal, hogy a Képviselő-testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött a 
közterület átnevezéséről. 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse Németh Attila 
cserszegtomaji lakost. 
Határidő: 2013. február 10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

16.) Szilárdhulladék lerakó felszámolása ügyében hozott II. fokú döntés 
            Előadó: Bartha Gábor polgármester 

(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, az elfogadott 
költségvetésben erről a testület már állást foglalt. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: Cserszegtomaj Község Önkormányzata önerőből a 
kötelezésnek nem tud eleget tenni. Az idei költségvetésben 54 millió forintot különített el az 
önkormányzat arra az esetre, ha ebben a témában jelenik meg pályázati kiírás, 54 millió forint 
önrésszel tudjon pályázni. 
Berta Sándorné jegyző: Cserszegtomaj Község Önkormányzata kifogásolta, hogy el kell 
szállítani a hulladékot. Az önkormányzat részéről felmerült az a kérés, hogy a megyei 
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területfejlesztési tervekbe az Okkerbánya ügye legyen belefoglalva, remélhetőleg az idei 
évben lesz erre vonatkozó koncepció. Véleménye szerint érdemes kinyilvánítani azt a tényt, 
hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló önerőből a kötelezésnek nem tud eleget tenni. 
Született egy jogerős másodfokú döntés, az eljáró hatóság az ügyet figyelemmel fogja kísérni. 
Az ügyben bírság kiszabására is van lehetőség. Törekedni kell a határidő kitolására, mert 
december 31-ig egy esetleges pályázat elbírálása sem zajlik le.  
Román Erika képviselő: A virágokat eszmei értéken számolva nagyobb anyagi kár keletkezne 
a megvalósítással, mert a védett növényeket a munkavégzés során a munkagépek kiirtanák. 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta, a testület a döntés tudomásul vételéről szavazzon. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szilárdhulladék lerakó felszámolása 
ügyében hozott II. fokú döntés tudomásul vételét. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület a szilárdhulladék lerakó felszámolása ügyében hozott II. fokú döntést tudomásul vette. 
 

17.) Cserszegtomaj 1602/6. hrsz. ingatlan ivóvízellátása és szennyvízelvezetése 
             Előadó: Bartha Gábor polgármester 

 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A tegnapi napon még nem volt az önkormányzatnak 
elfogadott költségvetése, így a bizottság a téma elnapolása mellett döntött. 
Bartha Gábor polgármester: Az érintett ingatlantulajdonos most jogi képviselő útján kereste 
meg az önkormányzatot. Az ügy már többször volt a testület előtt. A kivitelezés logikusabb 
lenne a Bottyaháti utca felől, viszont ezen a szakaszon nem önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok vannak. Ennek okán tervekre az önkormányzat a Palotai utca felőli megvalósításra 
készíttetett költségbecslést. 2010-ben ennek az egy ingatlannak az ivóvízellátására és 
szennyvízelvezetésére 8,5 millió forint összegű árajánlat érkezett. Tavaly a testület a 
rendelkezésre álló koncessziós díj más célú felhasználása mellett döntött, a döntés alapján 
több ingatlanon lettek biztosítva ezek a szolgáltatások. Meg kell találni a szóban forgó 
ingatlan infrastruktúrájának megvalósításhoz szükséges legoptimálisabb megoldást. A 
költségvetés elfogadásával 13.301.000 Ft-ot különített el közműépítésre az önkormányzat. 
Elekes István képviselő: Kérdezte, a jogi képviselő által írt megkeresés továbbítva lett az 
önkormányzat ügyvédje, Dr. Frank Erzsébet ügyvédnő felé, hogy az ügyben adjon 
állásfoglalást? Az adás-vétel időpontjában az ingatlan közműellátása nem volt biztosítva, ezt a 
vevő, a jelenlegi tulajdonos is tudta. Az ingatlan jóval magasabb értéket fog képviselni, ha az 
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés megtörténik.   
Bartha Gábor polgármester: Az ügyvédnő véleménye nem lett kikérve. Mivel belterületről 
van szó, alapinfrastruktúra kialakítása kötelező feladata az önkormányzatnak. 16.784.000 Ft 
összegű a még szabad, felhasználható koncessziós díj. Az ingatlantulajdonosnak ivóvíz 
tekintetében 100.000 Ft, szennyvíz tekintetében 250.000 Ft közműfejlesztési hozzájárulás 
fizetési kötelezettsége van. Javasolta, amíg az 1602/6 hrsz-ú ingatlan közműellátásának 
kérdése nem tisztázódik, az önkormányzat ne fogjon bele más infrastrukturális beruházásba. 
Mivel a koncessziós díj más jellegű beruházásra nem fordítható, nem lehet arra hivatkozni, 
hogy nem áll rendelkezésre fedezet. A határozati javaslat elfogadása esetében is fennáll, hogy 
Dr. Frank Erzsébet ügyvédnő részére véleményeztetésre továbbítsa az önkormányzat az 
ügyet, esetleg elnapolja. 
Román Erika képviselő: Az ingatlan tulajdonosának 1.000.000 Ft összegű illetékfizetési 
kötelezettsége van, a teljesítés határidejét meghosszabbította a NAV. Ha az önkormányzat 
nem tesz lépéseket az ügyben, az illetéket meg kell fizetni, és az ingatlan ivóvízellátása és 
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szennyvízelvezetése sincs biztosítva, valamint használatbavételi engedélyt sem kap a 
tulajdonos. Ha az önkormányzat megvalósítja a beruházást, a tulajdonos megtakarít 1.000.000 
Ft, az önkormányzat pedig kiad 13.301.000 Ft-ot.  Az ingatlantulajdonos nyer ezzel 
14.301.000 Ft-ot, mindemellett értékesebb lesz az ingatlana. Javasolta, az önkormányzat 
kössön az érintettel szerződést, mely alapján meghatározott összeggel a tulajdonos hozzájárul 
a megvalósítás költségeihez. Érdemes lenne kiszámolni, mennyi a településen a koncessziós 
díj 1 főre jutó összege, mert ennek jelentős része az idei évben a szóban forgó ingatlan 
tulajdonosára lenne fordítva.  
Berta Sándorné jegyző: 14.301.000 Ft-os beruházással az egész Bottyaháti utca 
infrastrukturális problémája megoldódna. 
Bartha Gábor polgármester: Az ügyvédő állásfoglalása nem fogja megváltoztatni az 
önkormányzat alapvető infrastruktúrára irányuló, jogszabályban előírt kötelezettségét. 
Simon Aladár községgazda: Nem nagy a szintkülönbség, a szennyvízelvezetést nyomott 
rendszerben meg lehetne valósítani, ez a megoldás kedvezőbb költségvonzatú. 
Bartha Gábor polgármester: A konkrét megvalósítás mérnöki kérdés, most a szándékról 
hozzon döntést a testület. Javasolta, a képviselő-testület arról határozzon, hogy az idei évben a 
megvalósítást elindítja.   
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat az ingatlan 
ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének megvalósítását 2013. évben elindítja. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Zoltán Keszthely, 
Szendrey u. 3. szám alatti lakos tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Bottyaháti u. 2. 1602/6. 
hrsz. ingatlan ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének megvalósítását 2013. évben 
elindítja. 
Határidő: 2013. március 21. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 

18.) Cserszegtomaj 15/4. hrsz. ingatlanon épület feltüntetése  
             Előadó: Bartha Gábor polgármester 
             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő 
Cserszegtomaj 15/4. hrsz. ingatlanon meglévő melléképület feltüntetéséhez a GEOMOL BT. 
által készített változási vázrajznak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert a vázrajzok 
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aláírására. Hozzájárul az épületfeltüntetés földhivatali átvezetése után a vagyonkataszter 
módosításához.  
Határidő: 2013. március 29. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester Berta Sándorné jegyző 
 

19.) Keszthely, Zsidi út- Schwarcz D. utca közötti tömb övezet módosítása 
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Keszthely Város 
Önkormányzata  Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének Keszthely, Zsidi  út- 
Schwarcz D. utca közötti tömb övezeti besorolásának módosítási javaslatát, mivel az 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának érdekeit nem sérti, egyben nyilatkozik, hogy ezen 
tömbre vonatkozó módosítás véleményezésének további szakaszában nem kíván részt venni. 

Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

20.) Cserszegtomaji Viziközmű Társulattól átvállalt KH-H-3/2008. és KH-H-
1/2009. számú hitelek előtörlesztése 
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 
Cserszegtomaji Víziközmű Társulattól átvállalt KH-H-3/2008. és KH-H-1/2009. számú 
hitelek 5.857.793,-Ft tőketartozásának előtörlesztéséhez, amennyiben a víziközmű számlán a 
törlesztéshez szükséges összeg rendelkezésre áll. A tőketörlesztésen felül a fizetendő kamat és 
előtörlesztési díj összege 100.000,- Ft nagyságrendű. 
Határidő: 2013. április 2. 
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Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 

21.) Kis Szent Teréz Plébánia támogatási elszámolás határidejének hosszabbítási 
kérelme 
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                   (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kis Szent 
Teréz Plébániának a 215/2012 (XII.12) számú képviselő-testületi határozat alapján nyújtott 
támogatás elszámolási határideje 2013. december 31- re változik. 
Határidő: 2013. február 10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 

22.) Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait érintő eseményekről  
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. 
Elekes István képviselő: Véleménye szerint szükség lett volna a programokhoz költségeket 
hozzárendelni. Értve ez alatt a szeptemberben átadásra került általános iskola avatására 
érkezett 4 fős delegációval kapcsolatban felmerült költségeket. Ha nincs felmerült költség, 
akkor arról szóljon az elszámolás. 
Bartha Gábor polgármester: Kérte Palkovics Zoltánné képviselő asszonyt, tájékoztassa a 
jelenlévőket a delegáció ittléte alatt felmerült költségekről. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A 4 fő szállását és reggelijét lakásán biztosította, ezek a saját 
költségei voltak, egy vacsora hozzávalóinak költségeit Szeles András képviselő állta. A 
Herendi Porcelángyárba tett látogatás alkalmával fizetett belépő díja terhelte az önkormányzat 
költségvetését. A két település közötti testvérkapcsolat 2005. óta áll fenn, azóta az 
ideérkezőket a saját lakásán szállásolja el. 
Elekes István képviselő: Megköszönte képviselőtársa tájékoztatását. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az önkormányzat nemzetközi 
kapcsolatait érintő eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 
  

23.) Tájékoztató a sport- és ifjúsági tanácsnok 2012. évi tevékenységéről  
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                   (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a sport- és ifjúsági tanácsnok 2012. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
  
Bartha Gábor polgármester: 19 óra 15 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
 

24.) 71. számú főút elkerülő szakaszán körforgalom létesítése ügyében tájékoztató  
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                   (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Manninger Jenő országgyűlési 
képviselőt köszönet illeti, hogy az ügyet felterjesztette a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz. Levélben a képviselő úrnak kifejezi köszönetét az ügyben való 
közbenjárásáért. A Minisztérium állásfoglalása alapján sajnos elmondható, hogy nem látható 
a kereszteződés biztonságot szolgáló megvalósulása.  
Kőműves Károlyné alpolgármester: Felháborodását fejezte ki a levél tartalmával 
kapcsolatban. 
Román Erika képviselő: Ezen a szakaszon nincs kerékpárút, az idegenforgalmi szezonban 
jelentős kerékpár- és gyalogos forgalmat bonyolít le a szóban forgó kereszteződés. Az út 
kanyarodik, ez tovább nehezíti a biztonságos közlekedést. Az út nyomvonala rosszul lett 
kitűzve, nem látható be teljes mértékben. A gépjárművezetőknek nem biztos, hogy a kellő 
reakcióidő a rendelkezésükre fog állni a megálláshoz.  
Bartha Gábor polgármester: A decemberi tárgyalás alkalmával kiemeltük az a tényt, hogy 
hegyes szögű csomópontról van szó. A szakemberek álláspontja alapján ez nem hegyes szögű 
csomópont.  
Molnár Gabriella képviselő: Nemtetszését fejezte ki az állásfoglalás azon tartalmát illetően, 
hogy fokozott figyelmet fordítanak e csomópont baleseti helyzetére és indokolt esetben a 
biztonságos közlekedés érdekében a szükséges beavatkozások gyorsan elvégezhetők. Miért 
kell megvárni, hogy baleset történjen?  Hogy lehetséges az, hogy ebben az esetben gyorsan be 
lehet avatkozni és egy elkészült csomópont átépítésre kerülhet? 
Bartha Gábor polgármester: Kérte képviselőtársai támogatását arra vonatkozóan, hogy 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő közbenjárását az ügyben levél formájában 
megköszönje. Szavazásra tett fel az imént elhangzottakat. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal támogatta Cserszegtomaj Község 
Polgármesterét abban, hogy Manninger Jenő országgyűlési képviselő közbenjárását az ügyben 
levél formájában megköszönje. 
 
        25. Egyebek 
 
        25/1.) „Cserszegtomaj zölden gondolkodik” pályázattal kapcsolatos lakossági 
észrevételről tájékoztatás 
                     Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                     (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az Európai Uniós támogatással 
megvalósuló beruházás tervek szerinti bázis területén a növényesítés zavarja a szomszéd 
ingatlan lakóját. Képviselőtársai állásfoglalását kérte a beadványban szereplő növények 
áthelyezése ügyében. 
Szeles András György képviselő: Véleménye szerint nincs szükség a tervek módosítására. 
Elekes István képviselő: Álláspontja szerint a borostyán, ha marad is a jelenlegi helyén, a 
nyírfa áthelyezésén el kellene gondolkodni. Nem szerencsés egy nyírja közvetlen 
szomszédságában élni. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel azt a 
javaslatot, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván 
állásfoglalást kialakítani a „Cserszegtomaj zölden gondolkodik” pályázat keretein belül 
megvalósuló fenntarthatósági park növényültetése ügyében növények áthelyezéséről.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal nem kíván állásfoglalást kialakítani a 
„Cserszegtomaj zölden gondolkodik” pályázat keretein belül megvalósuló fenntarthatósági 
park növényültetése ügyében növények áthelyezéséről.  
 
        25/2.) A Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. 
12. 12-én elfogadott Alapító Okiratának módosítása 
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                    (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Berta Sándorné 
jegyzőnek. 
Berta Sándorné jegyző: Ismertette a Magyar Államkincstár hiánypótlásra irányuló levelét. A 
decemberi ülésen a testület elfogadta az Alapító Okirat módosítását. A módosítás az iskolával 
kapcsolatos rendelkezéseket érintette, melyek kikerültek az Okiratból. A hiánypótláshoz 
szükség van testületi döntésre, melyek az alábbiak.  
A megváltozott utcanévre tekintettel kérik mellékelni az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.  
A változás bejelentési kérelmünket és az adminisztráció érvénybe lépés dátumát kell 
felülvizsgálni, valamint a 19. pont nincs összhangban a módosító Okirattal, ez szintén 
felülvizsgálatot igényel.  
A sajátos nevelési igényű gyermekek definíciója az új köznevelési törvény szerint változott. 
Ismertette a meghatározást, amit az Okiratban szerepeltetni kell.  
Az intézmény tevékenységi körében szerepeltetni kell a kapcsolódó szakfeladat számát.  
A Köznevelési törvény szerint tartalmazni kell az Okiratnak a működtető nevét és székhelyét, 
ami Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Cserszegtomaj, Dr. 
Bakonyi Károly u. 1. Javasolták továbbá az Okiratot kiegészíteni a Köznevelési törvény 4 § 
(1) bekezdés e. pontjával.  
Kérték az óvoda alaptevékenységi szakfeladatának felülvizsgálatát. Többcélú intézményről 
van szó óvodai és egységes óvoda-bölcsődei neveléssel. Az étkeztetési feladatokat is fel kell 
tűntetni az Okiraton.  
Az intézmény vezetőinek kinevezésére vonatkozó jogszabályokat kérték felülvizsgálni. A 
jogszabályok meghatározásánál a Köznevelési törvény helyett bent maradt a Közoktatási 
törvény. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában – a hiánypótlási felhívásban 
foglaltaknak eleget téve - szavazásra tette fel az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
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14/2013.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó István Általános 
Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012. 12. 12-én elfogadott Alapító Okiratát a 
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságától érkezett hiánypótlási felhívás alapján a 
következők szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat kiegészül egy új 8/A. ponttal: 
„8/A. Működtető szerv neve és címe: 
 Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
 8372. Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. „ 
 

2. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiakra módosul:  
„14. Alaptevékenysége:  TEÁOR szám: 85.10 Óvodai nevelés 

Biztosítja az óvodai nevelést, valamint a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését 

      

Alapvető szakág:    851020 Óvodai nevelés” 

 

3. Az Alapító Okirat intézmény tevékenységi körét tartalmazó 6. pontjából kikerülnek az 
alábbi szakfeladatok: 

„890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

  890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása” 

 
    4.  Az Alapító Okirat 6. pontjában „Az intézmény tevékenységi köre” alatti szövegrész az 

alábbiak szerint változik:  
 „A 890111 számú szakfeladat esetén:  
 Integrációs képesség-kibontakoztató felkészítés, azon belül az óvodai nevelésben 
 résztvevő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára óvodai 
 fejlesztő program ellátása.   
 
 A 851012 számú szakfeladat esetén:  
 A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
 beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
 fogyatékos, súlyos tanulási-, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral 
 küzdő gyermekek integrált nevelése.” 

 
5. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„ 17. Az intézmény jogállása: a köznevelési törvényben foglaltak szerint önálló 
jogi személy.” 

 
      6.   Az Alapító Okirat 19. pontja hatályon kívül helyezve. 
 
      7.   Az Alapító Okirat 22. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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 „22. Vállalkozási tevékenysége és azok arányainak felső határa a szerv 
kiadásaiban: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
      8. Az Alapító Okirat 26. pontja az alábbiakra módosul: 

  

„26. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje, képviseleti 

jogosultság: 

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján – határozott időtartamra, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § alapján 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki. 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés, a munkaviszony megszüntetés és 
fegyelmi jogkör gyakorlása esetén a Képviselő-testület, egyéb munkáltatói 
jogokat Cserszegtomaj Község Polgármestere gyakorolja. 

 
Az intézményt az intézményvezető képviseli, képviseleti jogát az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottaira.” 
 

     9.   Hatályba lépés napja: 2013. január 01. 
 
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy a módosítások törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezettetéséről a Polgármesteri Hivatalon keresztül gondoskodjon. 
Határidő: 2013. február 5. 
Felelős: Kovács Imréné intézményvezető 
             Berta Sándorné jegyző 
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a képviselő-testület munkáját. Elmondta, holnap a 
„Cserszegtomaj zölden gondolkodik” pályázattal kapcsolatban előadás lesz a Kultúrházban.  
Dálnok testvértelepülés volt polgármestere, Cserszegtomaj Község díszpolgára, Márton 
László 1 hónapja látogatott el Cserszegtomajra, sajnálatos módon rosszullét következtében 
bekerült a Zalaegerszegi kórház kardiológiai osztályára. Márton úr azóta már jobban van, 
képviselőtársai felé tolmácsolta üdvözletét és jókívánságait. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idősek karácsonyi támogatásával kapcsolatban 3 
köszönetnyilvánítás érkezett írásban az önkormányzathoz. Várvölgyi úton, Gagarin utcában és 
Villa közben lakó fejezte ki levélben háláját a támogatással kapcsolatban. 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt az ülést 19 óra 45 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Bartha Gábor s.k.                                              Berta Sándorné s.k.  
polgármester                                                           jegyző 
                                                                Illés Andrea s.k.   

jegyzőkönyvvezető 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 

Molnár Gabriella s.k. 
képviselő 


