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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 
16 órára összehívott rendkívüli testületi 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 köztisztviselő. 
Partics Gyula Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
Lakosság részéről: 2 fő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő és a polgármester jelen 
van. Az ülést 16 óra 12 perckor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Kőműves Károlyné alpolgármester személyében. 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Kőműves Károlyné 
alpolgármestert bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: A meghívó kiküldése óta több új téma vetődött fel. A Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság előző napon megtartott ülésén az új témákat tárgyalta a 
bizottság, a bizottsági ülésen megtárgyalt napirendi sorhoz hasonlóan a testületi ülés napirendi 
sorát az alábbiak szerint ismertette. 

1. napirendként javasolta a Székely zászló kitűzése ügyének tárgyalását. Az ünnepség 17 
órakor veszi kezdetét. 

2. napirendként javasolta megtárgyalni a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2012. 
évi költségvetésének módosítását. 

3. napirendként javasolta a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2013. évi 
költségvetésének véleményezését. 

4. napirendként javasolta megtárgyalni Rezi Község Polgármesterének tájékoztatását 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban. 

5. napirendként javasolta megtárgyalni a Keszthelyi Televízió árajánlatát. 
6. napirendként javasolta megtárgyalni a Keszthelyi Monitor Magazin árajánlatát. 
7. napirendként javasolta megtárgyalni a Hévízi autóbusz pályaudvar kialakításával 

kapcsolatos pályázatban való részvételt, konzorcium létrehozását.  
8. napirendként javasolta a képviselői levéllel kapcsolatban állásfoglalás meghozatalát. 

Javasolta 16 óra 48 perckor szünet elrendelését a tárgyalás állásától függetlenül az ünnepség 
pontos kezdése okán.  
Kérdezte képviselő-társait, kívánják –e kiegészíteni az elhangzott napirendi sort? 
Elekes István képviselő: Kérte, 9. napirend alatt a cserszegtomaji népművelői állás 
hirdetésének megtárgyalását, 10. napirend alatt az önkormányzati eszközök (busz, traktor stb.) 
használatának megtárgyalását. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, képviselőtársa által 10. napirendként előterjesztett 
téma nem ügyrendi kérdés? 
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Berta Sándorné jegyző: Kérte Elekes István képviselőt, fejtse ki bővebben a 10. napirend alatt 
előterjesztett témát.  
Elekes István képviselő: Az alábbiak megválaszolását kérte. Ki felel az eszközök 
használatáért? Van-e átadási, üzembentartói, vagy bármilyen szerződés, dokumentum, hogy 
vezetheti –e egyáltalán az eszközt a használó? Külsős személy, aki nem áll az 
önkormányzattal munkaviszonyban, vezetheti –e az önkormányzat tulajdonában álló buszt, 
traktort? Ha karambolt okoz a vezetője, akkor az önkormányzat, vagy a használó vállalja a 
felelősséget? Ki az a személy, aki a használat után átveszi és átnézi az eszközt? Az eszközök 
tankolásával kapcsolatban felvetette, a gazdasági épületben többen tankolnak, van, aki 
kannába, van, aki az önkormányzati eszközbe. Ki felel mindezért, ki kontrollálja a 
használatot? Felvetéseit fényképekkel alá tudja támasztani. 
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.) Székely zászló kitűzése 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot.  
Elekes István képviselő: A település lakóinak tudtára kellett volna adni az önkormányzat ez 
irányú szándékát. Bizonyára sokan megtisztelték volna jelenlétükkel az ünnepséget. Célszerű 
lett volna a zászlókitűzésére a Krónika című helyi lap megjelenését követő valamely 
időpontot megjelölni. 
Bartha Gábor polgármester: Kérte a Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság elnökét, 
adjon tájékoztatást Elekes István Képviselő Úrnak arról, hogy sok plakát lett kihelyezve ez 
ügyben. Véleménye szerint ez is eléri a célját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Tájékoztatta képviselőtársát arról, hogy nem csak 
plakátok kerültek kihelyezésre, hanem e-mailben civil szervezetek és magánszemélyek is meg 
lettek keresve. Az idő rövidsége indokolta, hogy a mai napon kerüljön sor az ünnepségre. 
Elekes István képviselő: Kérdezte, ki határozta meg az ünnepség napját? 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Az időpontról a bizottság tagjai közösen döntöttek az 
előző héten megtartott ülésen. A mai nap mellett szólt az az érv is, hogy a rendkívüli ülés 
miatt összeül a képviselő-testület, így ezzel egy időben megtartható az ünnepség is. 
Elekes István képviselő: Véleménye szerint 1-2 héttel későbbi időpont nem változtatott volna 
az ünnepségen. Egyetértését fejezte ki a Székely zászló kitűzésével kapcsolatban, viszont 
kitartott álláspontja mellett, mely szerint a Krónika című helyi újságból többen tudomást 
szereztek volna az ünnepségről, mint civil szervezeteknek elküldött e-mailekből. Elmondta, 
autóval közlekedik, a településen sehol nem találkozott plakáttal, ami közzétette az ünnepség 
időpontját. 
Molnár Gabriella képviselő: Képviselőként szép meghívót kapott e-mailben, egyértelmű volt 
számára, hogy segítse az ünnepség szervezését, lebonyolítását. Munkahelyén a cserszegtomaji 
lakosoknak felhívta a figyelmét az eseményre. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az egységes magyarság hitvallásának szellemében a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal főhomlokzatára a székely lobogót kitűzi. 
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2013.(II.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes magyarság 
hitvallásának szellemében a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal főhomlokzatára a székely 
lobogót kitűzi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

2.) A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2012. évi költségvetésének 
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 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

16/2013.(II.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hévízi Teréz Anya 
Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás tagja a Teréz Anya Szociális Intézmény 
2012. évi költségvetésének előterjesztés szerinti módosításával egyetértett. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot megküldje Hévíz Város Polgármesteri Hivatalának. 
Határidő: 2013. február 25. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 

3.) A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2013. évi költségvetésének 
véleményezése 

        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 határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

17/2013.(II.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hévízi Teréz Anya 
Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás tagja a Teréz Anya Szociális Intézmény 
2013. évi költségvetésének rendelet-tervezetével egyetértett. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot megküldje Hévíz Város Polgármesteri Hivatalának. 
Határidő: 2013. február 25. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 

4.) Rezi Község Polgármesterének tájékoztatása Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásával kapcsolatban 

       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. 
Elekes István képviselő: Elmondta, nem ismeri az ügy részleteit. Nem volt jelen Rezi Község 
Polgármesterével lefolytatott tárgyalásokon, valamint a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
ülésén, mivel nem kapott rá meghívást. Kérdezte, miért hiusult meg a közös hivatal 
létrehozása? 
Bartha Gábor polgármester: Rezi Község Önkormányzata Karmacs Község 
Önkormányzatával hoz létre közös hivatalt, így Vindornyaszőlős, Vindornyafok, Karmacs, 
Rezi községek önkormányzatai hoznak létre közös hivatalt. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: Elekes István Képviselő Úr előzőleg kijelentette, 
hogy nem tagja egyik bizottságnak sem és nem fog megjelenni egyik bizottság ülésén sem. 
Bizottsági elnökként ezt tudomásul vette és ezért nem hívta meg a bizottság ülésére. 
Elekes István képviselő: Korábbi számonkérésre reagálva mondta, hogy mivel nem tagja a 
bizottságoknak, nem kötelező jelen lennie az üléseken. Ez nem azt jelentette, hogy a 
későbbiekben sem vesz részt bizottsági üléseken. Ez után valóban nem kíván részt venni a 
bizottság ülésein.  
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: 
 

18/2013.(II.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rezi Község 
Polgármesterének tájékoztatását tudomásul veszi, mely szerint Rezi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013.(II.11.) számú határozatával Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatával létrehozni kívánt közös önkormányzati hivatal alakításáról szóló 
szándéknyilatkozatát visszavonta.  
 
 

5.)  A Keszthelyi Televízió árajánlata 
       Előadó: Bartha Gábor polgármester 
       (levél a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a bruttó 230.000 Ft összegű 
ajánlat elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a bruttó 230.000 Ft 
összegű ajánlat elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely alapján Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. bruttó 230.000 Ft/év összegű 
árajánlatát elfogadja az alábbiakat tekintetében. 
A Fogadóóra című műsorban Cserszegtomaj Község polgármestere évente 4 alkalommal vesz 
részt.  
A település hirdetményei megjelennek a Képújságban. 
A település fontosabb eseményein a társaság munkatársai részt vesznek, az eseményről 
híradós anyag készül, ami megjelenik a keszthelyi híradóban, a www.tvkeszthely.hu 
hírportálon, valamint a Televízió www.facebook.com/Keszthelytv. Facebook oldalán. 
A forgatások során 2-3 perces, települést bemutató image film, spot készül, ami a Híradó 
környezetében évente minimum 50 alkalommal kerül műsorra. 
A fedezetet a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta:  
 

19/2013.(II.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszthelyi Televízió 
Nonprofit Kft. bruttó 230.000 Ft/év összegű árajánlatát elfogadja az alábbiakat tekintetében. 
A Fogadóóra című műsorban Cserszegtomaj Község polgármestere évente 4 alkalommal vesz 
részt.  
A település hirdetményei megjelennek a Képújságban. 
A település fontosabb eseményein a társaság munkatársai részt vesznek, az eseményről 
híradós anyag készül, ami megjelenik a keszthelyi híradóban, a www.tvkeszthely.hu 
hírportálon, valamint a Televízió www.facebook.com/Keszthelytv. Facebook oldalán. 
A forgatások során 2-3 perces, települést bemutató image film, spot készül, ami a Híradó 
környezetében évente minimum 50 alkalommal kerül műsorra. 
A fedezetet a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 
 

6.)  Keszthelyi Monitor Magazin árajánlata 
           Előadó: Bartha Gábor polgármester 
           (levél a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a nettó 100.000 Ft összegű 
ajánlat elfogadását javasolta. 
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Bartha Gábor polgármester: Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a nettó 100.000 Ft összegű 
ajánlat elfogadását javasolta annak érdekében, hogy minél több hír jelenjen meg a településről 
a médiában. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati 
javaslat elfogadását, mely alapján Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Keszthelyi Monitor Magazin (100.000 Ft + ÁFA/év összegű árajánlatát elfogadja 
arra vonatkozóan, hogy 2013-ban 20 alkalommal jelenik meg rövid hír, vagy esemény a 
településről a videómagazinban.  
A fedezetet a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen és 1 nem szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2013.(II.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszthelyi Monitor Magazin 
(100.000 Ft + ÁFA/év összegű árajánlatát elfogadja arra vonatkozóan, hogy 2013-ban 20 
alkalommal jelenik meg rövid hír, vagy esemény a településről a videómagazinban.  
A fedezetet a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
megkötésére.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 

 
7.) Hévízi autóbusz pályaudvar kialakításával kapcsolatos pályázatban való 
részvételt, konzorcium létrehozása 

          Előadó: Bartha Gábor polgármester 
          (levél a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A mai napon érkezett Hévíz Város 
Önkormányzatától megkeresés, mely szerint Hévíz Város Önkormányzata a Nyugat-
Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Közösségi közlekedés fejlesztése” 
tárgyú pályázatban kívánnak részt venni. A beadási határidő február 22. A pályázat 
feldolgozása során megállapítást nyert, hogy a környező településekkel konzorciumban lehet 
ezen a pályázaton részt venni, ezért kérik Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
együttműködését. Az együttműködés hozadékául Cserszegtomajon egy buszmegálló 
felújításra kerül önerő biztosítása nélkül a pályázat keretén belül. 
Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag támogatta a konzorcium 
létrejöttét.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
előterjesztés elfogadását, mely alapján Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy konzorciumot hozzon létre abból a célból, hogy a Nyugat-
Dunántúli Operatív Program keretében Közösségi közlekedés fejlesztése, NYDOP-3.2.1/B-12 
kódszámú pályázati felhívásra „Hévíz város és környékének közösségi közlekedésfejlesztése 
tárgyban a Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
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közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az 
abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2013.(II.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
konzorciumot hozzon létre abból a célból, hogy a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 
keretében Közösségi közlekedés fejlesztése, NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú pályázati 
felhívásra „Hévíz város és környékének közösségi közlekedésfejlesztése tárgyban a Nyugat-
dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködő 
szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt 
pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2013. február 22. 
 
           8.) Képviselői levéllel kapcsolatos állásfoglalás 

          Előadó: Bartha Gábor polgármester 
          (levél a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A kért adatsorral kapcsolatban 
kérte a testület állásfoglalását. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András Györgyöt bizottsági elnök: A nyilvános testületi ülésen elhangzott információk 
szerepelnek a jegyzőkönyvekben, ezek mindenki számára nyilvános adatok. Ezekhez az 
információkhoz a polgármesteri hivatalban, vagy az interneten hozzá lehet férni, 
megtekinthetők. A bizottság egyhangúlag arra a döntésre jutott, hogy nem javasolja, hogy a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja a képviselők részére további adatot szolgáltasson. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatát.  
A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem javasolja azt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja a képviselők részére a további adatokat szolgáltat. 
 

9.) Cserszegtomaji népművelői állás hirdetésének megtárgyalása 
                 Előadó: Bartha Gábor polgármester                    
                 (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Elekes István 
képviselőnek, a napirend szóbeli előterjesztőjének. 
Elekes István képviselő: A tavalyi évben volt a művelődésszervezőnek segítője. Az augusztus 
30-i rendkívüli testületi ülésen a képviselő-testület tárgyalta a segítő munkatárs 
közalkalmazotti jogviszonyát a továbbiakra nézve. A testület megállapodott arról, hogy nincs 
szükség 2 közművelődési dolgozóra, a 2012. augusztus 31. napján megszűnő határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszonyt nem kívánta meghosszabbítani. Olyan személyre van szükség, 
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aki a kultúrházat takarítja, rendben tartja. Ezt követően a testület elfogadta az önkormányzat 
2013. évi költségvetési rendeletét, melyben közművelődési munkatárs közfoglalkoztatottként 
való alkalmazása szerepel 95 %-os bértámogatással. Hogy került fel az internetre 
közművelődési szakember állás betöltésére pályázat azok után, hogy az önkormányzat több 
döntést is hozott e tárgyban? A kiírt pályázat alapján ugyan olyan szakembert keres az 
önkormányzat, amilyen végzettséggel rendelkező és beosztású szakembert foglalkoztat. Két 
szakember alkalmazásának költségvonzata magasabb, mint ami az idei költségvetési 
rendelettel el lett fogadva. Kérdezte, egy faluban hogy-hogy két közművelődési szakemberre 
van szükség? Az országban egyik falu önkormányzata sem alkalmaz két közművelődési 
szakembert.  
Román Erika képviselő: A tavaly augusztusi testületi ülésen a képviselő-testület egy 
viszonylag olcsón foglalkoztatott munkaerőt véglegesített volna az előterjesztés 1. pontjának 
elfogadásával. A státusba helyezés oly módon történt volna, hogy teljes bért és járulékot 
fizetett volna utána az önkormányzat. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve 
hozta meg döntését, a dolgozót főállásban teljes bér és járulékok megfizetésével nem 
alkalmazta. A Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság ülésén a 2013. évi 
közművelődés munkaterv tárgyalása közben felvetődött, hogy ilyen programsorozat 
megvalósítása nem egy emberes feladat. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy szükség van 
a művelődésszervezőnek segítőre. Nem teljes státusban foglalkoztatott munkaerő lenne 
alkalmazva. Az önkormányzat költségvetésének nagy részét teszi ki a bérek és járulék 
kifizetése, a gazdálkodás e téren különös odafigyelést igényel.  
Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérdezte, az álláshirdetés közhasznú munka betöltésére, 
vagy teljes állásra irányul? 
Elekes István képviselő: Megmutatta Kőműves Károlyné alpolgármester asszonynak az 
interneten megjelent pályázati kiírást. Az elfogadott költségvetés alapján a 95 %-os 
támogatottsággal alkalmazott dolgozó maximum 300.000 Ft-os kiadást jelent az 
önkormányzatnak. A kiírt pályázat alapján főiskolát végzett szakembert kíván az 
önkormányzat foglalkoztatni, ami éves szinten közel 3.000.000 Ft összegű kiadást tesz ki. 
Berta Sándorné jegyző: A költségvetésben szerepel plusz egy fő bére. A rendelet 
elfogadásakor nem volt szó közfoglalkoztatott dolgozó alkalmazásáról. A rendelet 
tárgyalásával egy időben derült ki, hogy van ilyen pályázati lehetőség. Szerencsés esetben 3 
fő fog a kultúrháznál tevékenykedni, közülük 1 fő közfoglalkoztatott, tartós, egy évre szóló 
szerződéssel. Április 1-től lehet foglalkoztatni, a munkakör betöltésére pályázat kiírására volt 
szükség. 
Bartha Gábor polgármester: Közfoglalkoztatott dolgozót alkalmaz az önkormányzat sikeres 
pályázat esetében. A kiírás úgy szól, hogy egy mentorált, folyamatos továbbképzésben 
részesített, a közmunka programba befoglalható és az ottani paramétereknek megfelelő 
személyre pályázhat az önkormányzat, aki a település kulturális életében egy évig 
közfoglalkoztatottként vesz részt 100%-os állami támogatás mellett. Erre nem lehet alapozni, 
munkaerőt ilyen feltételekkel akkor alkalmazhat az önkormányzat, ha a pályázata kedvező 
elbírálásban részesül.  
Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérdezte, a meglévő, főiskolát végzett szakember mellé 
szükség van még egy felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberre? Véleménye szerint 
elegendő egy segítő asszisztens alkalmazása. Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazásának magas a költségvonzata. Ennek elfogadásával lenne két diplomás 
közművelődési szakember, a kultúrház takarítása, rendben tartása viszont továbbra sem 
oldódik meg. A meglévő művelődésszervező közalkalmazott? 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazott bére 
több tényezőtől függ, például hány év munkaviszonya van. A meglévő művelődésszervező 
közalkalmazott, az ő bérénél kevesebb összeg lett betervezve az új szakembernek. 
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Elekes István képviselő: Véleménye szerint nem várható el több diplomás szakemberektől, 
hogy takarítsanak. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Elmondta, tavaly sem támogatta azt a döntést, hogy a segítő 
munkatárs megszűnő, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát az önkormányzat nem 
hosszabbította meg. A rendezvények szervezése rengeteg munkát igényel, ezen túl a Krónika 
című helyi újság szerkesztése, valamint az önkormányzat honlapjának karban tartása is a 
művelődésszervező feladata. A testület elfogadta a közművelődési munkatervet, melyben 
szerepel a nyári gyermektábor megrendezése. Tavaly a két hét alatt minkét turnusban 60 
gyermek vett részt a táborban. Ennyi gyermek felügyeletét nem lehet felelőtlenül, ifjúsági 
klubtagokkal megoldani. Az ez évi rendezvénysort nem kellett volna a testületnek elfogadnia. 
Születhetett volna olyan döntés, hogy a programok fele valósuljon meg, amit egy ember is 
össze tud fogni, meg tud szervezni. Cserszegtomaj a nyári időszakban jelentős 
idegenforgalmat bonyolít. Véleménye szerint a település megérdemli, hogy a kulturális 
feladatokat két szakember lássa el.  Szükség van a kultúra, a hagyományok ápolására, ezek 
fennmaradásáért áldozatot kell hozni. Támogatja az elképzelést, hogy még egy 
közművelődési szakembert alkalmazzon az önkormányzat, az elfogadott költségvetésben 
szerepel plusz 1 fő a felmerülő költségvonzatokkal.   
 
Bartha Gábor polgármester 16 óra 50 perckor szünetet rendelt el. 
 

Szünet után: 
 
Molnár Gabriella képviselő: Véleménye szerint nem kell a feladatokat ennyire kisarkítani. 
Egyértelmű, hogy nem a közalkalmazott takarítja a kultúrházat. A takarítás, rendben tartás, az 
épület kinyitása annyiban kapcsolódik a művelődésszervezőhöz, hogy ő felel ezek 
elvégzéséért, ő adja ki ezeket a munkákat. Jelezze, ha valami meghibásodik, javításra szorul. 
Egyetértett képviselőtársa által elmondottakkal, mi szerint a művelődésszervezőre rengeteg 
feladat hárul. Szükség van segítőre, akivel együtt tud dolgozni. Egyedül képtelenség egy 
olyan hosszú rendezvénysort megszervezni, lebonyolítani, mint ami az előző ülésen 
elfogadásra került. Kérte, a jelentkezők közül közösen válasszák ki az alkalmazni kívánt 
személyt. 
Kőműves Károlyné alpolgármester: Javasolta, a felvételt nyert dolgozó esetében éljen az 
önkormányzat a próbaidő lehetőségével, ami 1,2, vagy 3 hónapban legyen meghatározva. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Minden szempontból kedvező lenne, ha cserszegtomaji lakos 
lenne alkalmazva. Vannak hosszú, estébe nyúló rendezvények, valamint útiköltséget 
takarítana meg az önkormányzat.  
Elekes István képviselő: Továbbra is kitartott álláspontja mellett. Az önkormányzat benyújtott 
egy pályázatot, mely szerint közfoglalkoztatottat alkalmazna, akinek 95 %-ban az állam 
támogatná a bérét. Kérdezte, mikor realizálódik a pályázat, mely időponttól lehet alkalmazni a 
szóban forgó közfoglalkoztatott munkaerőt? 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Április 1-ig derül ki, hogy nyert –e hozzá támogatást az 
önkormányzat.    
Elekes István képviselő: Április 1-ig nem lesz olyan önkormányzati rendezvény, aminek 
megszervezése 2 szakember munkáját igényelné. Véleménye szerint ki kell várni a pályázat 
elbírálását. Azzal egyetértett, hogy a teljes rendezvénysor lebonyolításához a 
művelődésszervezőnek segítőre van szüksége. Kihangsúlyozta, a segítő alatt nem újabb 
felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert ért. A jelentkezőktől állítólag 2013. évi 
közművelődési tervet is kér az önkormányzat, holott az már határozattal elfogadásra került. 
Szeles András György képviselő: Nem értette, miért probléma, ha még egy hozzáértő, 
diplomás, szakképzett dolgozó kerülne felvételre? Több éves szakmai gyakorlattal a háta 
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mögött nem kellene betanítani. Szakmai tapasztalatával, ötleteivel hozzájárulna a település 
színvonalas kulturális életéhez. 
Elekes István képviselő: Az események 80 %-ában a kultúrház ajtaját kell csak kinyitni, a 
programmal kapcsolatos munka jelentős részét külsős szakember végzi. Ilyen például a tánc 
és jógaoktatás, vagy a baba-mama klub. Nem indokolt két diplomás szakember alkalmazása. 
Bartha Gábor polgármester: A képviselő-testület ülésein tapasztalható, hogy a személyes 
érintettség okán sokszor tartózkodnak képviselők a véleménynyilvánítástól. Véleménye 
szerint a képviselő-testület ülése nem arra hivatott, hogy munkahelyi vezetői minőségében 
kifejtse álláspontját. Ezt diszkréten a beosztottjával fogja megtárgyalni. A képviselő-testület a 
település, illetve a település lakóinak érdekét szem előtt tartva végzi munkáját. Kérdezte 
képviselőtársát, a napirend előterjesztőjét, hogyan zárják le ezt a témát? 
Elekes István képviselő: A napirenddel kapcsoltban az általa elmondottak alapján az alábbi 
szóbeli előterjesztést javasolta.  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzattal jelenleg 
munkaviszonyban álló közművelődési szakember mellé 1 fő segítőt alkalmaz a 2013. évi 
rendezvénysorozat lebonyolítására. 
Véleménye szerint még egy szakember alkalmazása éppen olyan indokolatlan, mintha a 
településen két jegyző látná el a jegyzői feladatokat. 
Bartha Gábor polgármester: Cserszegtomaj Község Jegyzője el tudja látni a feladatait, 
jegyzői referens munkakörben egy dolgozó segíti munkáját. 
Elekes István képviselő: Hozzászólásával arra kívánt rávilágítani, hogy példa nélküli az 
országban, hogy egy kistelepülés önkormányzata két közművelődési szakembert alkalmazzon. 
Bartha Gábor polgármester: Cserszegtomaj nem akar kitűnni a települések sorából azzal, 
hogy két közművelődési szakembert alkalmaz, azzal viszont igen, hogy az elfogadott 
eseménysor színvonalasan kerüljön végrehajtásra. Az önkormányzat közalkalmazotti 
munkaviszonyban foglalkoztatott szakemberrel munkahelyet teremt és nem utolsó sorban 
hozzájárul céljai megvalósulásához.  
Molnár Gabriella képviselő: Nagy település Cserszegtomaj, nem talált abban kivetnivalót, 
hogy a közművelődési feladatok ellátására két szakembert alkalmazzon az önkormányzat. A 
meglévő művelődésszervező feladatai sokszorozódnak, ha az új munkatársat be kell tanítani. 
Előfordulhat, hogy egyszerre két különböző helyszínen bonyolódik kulturális esemény, két 
szakemberrel ez megoldható, segítővel viszont nem. A mai ünnepség híre is jobban eljutott 
volna a lakókhoz, ha két művelődésszervező lenne a településen. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel Elekes István 
képviselő által előterjesztett határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzattal jelenleg 
munkaviszonyban álló közművelődési szakember mellé 1 fő segítőt alkalmaz a 2013. évi 
rendezvénysorozat lebonyolítására. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslat 
elfogadását elutasította. 
 
       10.) Önkormányzati eszközök (busz, traktor stb.) használatának megtárgyalása 
               Előadó: Bartha Gábor polgármester 
               (szóbeli előterjesztés) 
                 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Elekes István 
képviselőnek, a napirend szóbeli előterjesztőjének. 
Elekes István képviselő: Kérdezte Berta Sándorné jegyzőasszonytól, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő eszközöket, például a buszt, a traktort használhatja –e külsős személy, aki 
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az önkormányzattal nem áll munkaviszonyban? Ha egy ilyen használat során a vezető 
balesetet okoz, ki vállalja a felelősséget? A mai napon az önkormányzat kis traktorjával az 
Iskola utca egyik lakója tolta a havat, a jármű sárga villogója nem volt bekapcsolva. 
Berta Sándorné jegyző: Kérdezte, a traktort nem az önkormányzat dolgozója vezette? 
Elekes István képviselő: Az iskola utca sarkánál nem önkormányzati dolgozó tolta a havat az 
önkormányzat traktorával villogó használata nélkül. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, ki használta a traktort? 
Elekes István képviselő: Nagy József, aki tudomása szerint nem önkormányzati dolgozó. 
Bartha Gábor polgármester: Felhívta képviselőtársa figyelmét arra, hogy a képviselő-testületi 
ülés nem a vallatások helyszíne. A testület többi tagja a hasonló felvetésekkel nap közben 
személyesen fordul hozzá. Nem tud azonnali választ adni arra, hogy milyen egyezség alapján 
használta hótolásra a traktort Nagy József. Amint megtudja az ügy körülményeit, választ ad a 
kérdésre. Ki fogja vizsgálni, jogtalan használatról volt –e szó. A munkahelyi vezetők 
felelőtlenül nem hoznak döntéseket, másrészről Nagy József helyi lakost ismerve elmondható 
róla, hogy probléma felmerülése esetén tetteiért vállalja a felelősséget. A napirenddel 
kapcsolatban elmondta, az, hogy a kis traktor alacsony üzemelési költségek mellett működik, 
köszönhető Nagy József helyi lakosnak is. Nagy József sokszor javította, hegesztette a 
járművet ellenszolgáltatás nélkül, ami példaértékű. Amennyiben a település egyik utcájában 
tolta a havat, akkor munkája a település lakóinak érdekeit szolgálta, holott nem lenne 
kötelessége. Ha az önkormányzat rendelkezésre bocsát seprűt, lapátot, vagy egy traktort olyan 
személynek, aki azt javítani, alkalmazni tudja és a használója szabadidejét rááldozva munkát 
végez vele, az az ember inkább köszönetet érdemel. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
járművek használatára van az önkormányzatnak szabályzata. A polgármester rendeli el a 
járművek használatát, a polgármester felel a használatukért és vonható felelősségre. A 
polgármester nem tartja szemmel a nap 24 órájában a járműveket, de vannak beosztottjai, akik 
felelősségteljesen végzik munkájukat. Véleménye szerint képviselőtársa az előterjesztett 
napirend alatt arról is beszámolhatott volna, hogy az önkormányzat jól helyt állt a haváriát 
okozó időszakokban. A kérdésre jelen pillanatban nem tud választ adni, az ügyet ki fogja 
vizsgálni. 
Szeles András György képviselő: Amikor az önkormányzathoz került a traktor, volt egy 
komoly problémája, a forgattyús háza nem működött. A javítást Nagy József végezte el a 
járművön. A mai napon ismét jelentkezett ez a hiba. Nagy Úr értesítve lett, hogy nézze meg a 
traktort. 
Elekes István képviselő: A napirendhez kapcsolódóan elmondta, a traktorok között lévő 
gázolajos tartály tárolása nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak. Nincs táblával jelezve, 
hogy abban gázolaj van és robbanásveszélyes. Ha a gyerekek a focipályán dohányoznak, 
eldobnak egy cigarettacsikket és kigyullad, ki vállalja a felelősséget? 
Bartha Gábor polgármester: Van a Polgármesteri Hivatalnak munkavédelmi szabályzata, 
illetve annak felelőse. Tájékoztatta képviselőtársát, hogy erre a felvetésre sem tud azonnal 
válaszolni, szükséges a munkavédelmi felelőssel való egyeztetés. Hozzátette, nagyon reméli, 
hogy a szóban forgó tartályban nem gázolaj van tárolva. Ennek ellenére az ügyet kivizsgálja. 
Elmondta, felesküdött polgármesterként felelősségre vonható, ha az önkormányzat működése 
során emberi mulasztás miatt baleset történik. Véleménye szerint hasznosabb, ha az ilyen 
jellegű felvetéseket a probléma felmerülésekor egyből, nap közben megbeszélik és rögtön 
tesznek az elhárítása érdekében. Gyakorlatilag a munkanapok jelentős része hasonló feladatok 
megoldásából áll, erről szól az önkormányzatiság. 
Elekes István képviselő: Határozati javaslatot nem terjesztett elő, mindkét ügyben írásbeli 
választ vár kérdéseire. 
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Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte Kőműves Károlyné alpolgármester asszonyt 
névnapja alkalmából.  
 

Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést Bartha Gábor polgármester 18 óra 45 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
Bartha Gábor sk.                                            Berta Sándorné sk.   
polgármester                                                           jegyző 
 
 
                                                                Illés Andrea sk. 

jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
                                                              Kőműves Károlyné sk. 

alpolgármester 


