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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 
16 órára összehívott soros nyilvános 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: Csányi Bernadett, Fogarasi Andrea, Simon Aladár és Varga 
Viktória köztisztviselők. 
A Szabó István Általános Iskola részéről: Juhászné Gyutai Anikó igazgató 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető  
 
Lakosság részéről: 4fő 
 
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 4 perckor megnyitotta.  
 
Bartha Gábor polgármester: Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Szeles András György képviselő személyében. 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Szeles András György képviselőt 
bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. Javaslatot tett arra, hogy az ülés előtt 
kiosztott, háziorvosi feladat ellátására létrejött megállapodás módosítását magában foglaló 
előterjesztést 21. napirendként tárgyalja a testület. Mivel a vendégek Elekes István Képviselő 
által feltett kérdések megtárgyalása miatt érkeztek, javasolta a meghívó szerinti 15. napirendet 
2. napirendként tárgyalja a testület. 
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.) 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 az előterjesztést. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta.  
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Molnár Gabriella bizottsági elnök: A két ülés között megtett intézkedések negyedik 
bekezdését kiegészítette azzal, hogy a Szociális Bizottság is tartott ülést. 
Bartha Gábor polgármester: Elnézést kért az elnök asszonytól, amiért ennek megemlítése 
kimaradt a beszámolóból. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai napon a Hévíz Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása újabb tárgyalást tartott, a költségvetés tárgyalása 
napirenden volt.  A zárt ülés 24. pontjában ismerteti az ott meghozott döntések egyikét.  
A két ülés között megtett intézkedéseket kiegészítette azzal, hogy az általános iskolások 
úszásoktatásával kapcsolatban megkezdődött az igények felmérése. A költség racionalizálási 
program keretében a polgármesteri hivatal régi épületénél a gázóra leadására kezdődtek 
intézkedések. A korábban villanyfűtéssel működő régi épületnek magas amperszámú 
biztosítéka okán jelentős összegű a havonta fizetendő rendelkezésre állási díja. A villany 
lekapcsolására tett az önkormányzat lépéseket. A Teleház esetében egy telefonvonal nincs 
használva, ennek megszűntetése érdekében történt intézkedés. Vonalas telefonra nincs 
szükség havi 3.600 Ft-ért. A művelődésszervező rendelkezésére álló mobiltelefon költségeit 
az önkormányzat fizeti. A Zetor hibájáról írásbeli tájékoztatás szükséges, ez után hozhat a 
testület döntést.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását a szóban 
elhangzott kiegészítésekkel.  
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. 
 

2.) Elekes István képviselő által feltett kérdések megtárgyalása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

           (szóbeli előterjesztés) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Írásbeli előterjesztés az ügyben 
nem készült. A február 19-i rendkívüli ülésen képviselőtársa előterjesztése úgy zárult, hogy 
írásban kap választ kérdéseire. A jelenlegi jegyzőkönyvben foglaltak képezik az írásbeli 
választ. Ismertette képviselőtársa által „Az önkormányzati eszközök (busz, traktor stb.) 
használata” tárgyú napirend alatt feltett kérdéseit az alábbiak szerint.  
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? Ki felel mindezért, ki kontrollálja a használatot? Képviselőtársa a 
rendkívüli testületi ülésen elmondta, aznap az önkormányzat kis traktorával az Iskola utca 
egyik lakója tolta a havat, a jármű sárga villogója nem volt bekapcsolva. Az eszközök 
tankolásával kapcsolatban felvetette, a gazdasági épületben többen tankolnak, van, aki 
kannába, van, aki önkormányzati eszközbe. Felvetette továbbá, hogy 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, kigyulladhat. 
Tegnap a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén a jelenlévőknek kiosztotta a 2001-ben 
készült gépjármű-üzemeltetésről szóló Szabályzatot. A Szabályzattal tavaly tavasszal a 
szükséges módosítások elvégzése miatt a testület foglalkozott. A Szabályzat rendelkezik az 
önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek használatáról. A traktorok között lévő tartállyal 
kapcsolatban elmondta, az önkormányzat területén nincs gázolaj tárolva, a traktorok között 
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található tartály vizet tartalmaz. Az önkormányzat dolgozói a gazdasági épületnél a kannákba 
vizet öntöttek, amivel lemosták a sószórót.  
Nagy Józsefné Iskola utcai lakos: Bemutatkozását követően elmondta, az Iskola utcában lévő 
Vénusz étterem tulajdonosa. Elekes István képviselőhöz intézve szavait elmondta, 20 éve 
folytat Cserszegtomajon vállalkozási tevékenységet. Családja ez idő alatt – az előző ciklust is 
beleértve – sokat tett a településért. Véleménye szerint meg kellett volna kérdeznie a férjétől a 
traktor használatakor, hogy miért vezeti, nem pedig később nyilvánosan támadni. Ésszerű 
magyarázatot kapott volna egyből a kérdésére. A férje korábban felajánlotta, hogy ha valami 
elromlik, gyors javításra van szükség, költségek felszámítása nélkül elvégzi a javítási 
munkákat. Azért volt a férjénél a traktor, mert azon egy meghibásodást állított helyre, majd 
ezt követően kipróbálta. Nem a saját udvarukon tolta vele a havat, hanem közterületen. A 
nagy havazás után négy napig nehezen lehetett befordulni az Iskola utca általuk is lakott 
szakaszára a Dr. Bakonyi Károly utcából. A rendkívüli ülésen jegyzőkönyvben rögzített 
felvetéseivel Elekes István Képviselő Úr lejáratta a családját. A település lakói azért 
választották meg képviselőnek, hogy képviselje a falu érdekeit, a falu fejlődéséért, jövőjéért 
tegyen, nem azért, hogy vádaskodjon. 
Elekes István képviselő: Elmondta, ő is régóta él Cserszegtomajon. Felvetésének lényege az 
volt, hogy miért vezeti az önkormányzat tulajdonában lévő traktort olyan személy, aki nem áll 
jogviszonyban az önkormányzattal. 
Nagy József Iskola utcai lakos: Sérelmezte, hogy a Képviselő Úr honlapjára az került fel, 
hogy hozzá nem értő személy használata a járművet. Elmondta, ha bármi történt volna az idő 
alatt, amíg használta a traktort, vállalta volna a felelősséget.  
Elekes István képviselő: Mivel elszabadult indulatok mellett emelkedett hangnemben folyt a 
tárgyalás, nem élt a válaszadás lehetőségével. 
Szeles András György képviselő: A gázolajos tartállyal kapcsolatos felvetés okán 
felháborodását fejezte ki. A feltételezés is sértő, hogy gyermekek mellett az önkormányzat 
gázolajat tárol. A testületi ülésen való felvetés előtt ennek valóságáról meg kellett volna 
győződni. A felvetés megalázó az ezzel foglalkozó önkormányzati dolgozók részére.  
Papp András László Erdész utcai lakos: Nincs ismerete arról, Elekes István mióta képviselő 
Cserszegtomajon. Az elmúlt évek során többször jelen volt képviselő-testületi üléseken, 
nyilvános ülésen ezt követően is többször részt fog venni. Észrevétele alapján Elekes István 
képviselő nem előre mozdítja a települést, hanem inkább fékezi képviselőtársai munkáját. 
Véleménye szerint véleménynyilvánítás közben személyes érintettség okán sértő 
feltételezések lereagálása közben törhetnek elő indulatok. Kérte, sorolja el néhány javaslatát, 
ami a település érdekét szolgálta. Az elmúlt időszakban sorra szűntek meg rendezvények, 
ilyen például a szilveszteri bál. Egy falu életében lényeges, hogy a közösséget összefogják, 
amit műsorokkal, rendezvényekkel lehet elérni. 
Elekes István képviselő: 2012. április vége óta képviselő Cserszegtomajon. A 
rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, a Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi 
Bizottságnak nem tagja. Nem miatta nem lettek megtartva rendezvények, nem egy emberen 
múlik a megrendezésük. A képviselők között ő az első, aki kimutatást kért a település 
rendezvényeinek költségeiről. Sok visszajelzés érkezett hozzá, hogy a lakókat érdeklik az 
ilyen jellegű elszámolások. Több hozzászólása volt, ami építő jellegű. Bizonyára volt több 
olyan is, ami utólag bizonyosságot nyert, hogy mégsem volt helytálló. A település érdekeit 
szolgáló javaslati között megemlítette az utak állapotának javítását, járdák bővítését. A 
„Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” projekt szép gondolat, de a beruházáshoz szükséges 
önrészt más célra is lehetne fordítani. Véleménye szerint az önkormányzatnak az utak, járdák, 
játszóterek állapotára kellene nagyobb hangsúlyt fektetni ellentétben egy belterületi ingatlan 
fásításával.  Irányvonalat szeretne képviselni a településen. Véleménye szerint előfordul, hogy 
bizonyos szituációban még nem látható pontosan, a későbbiekre nézve mely döntés a 
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legoptimálisabb. A 2012. évi költségvetési év végén látható, hogy néhány esetben más döntést 
is lehetett volna hozni.  
A honlapján olvashatóak a javaslatai, nem kívánta ezeket bővebben részletezni.  
Bartha Gábor polgármester: Az eddig elhangzottakat összegezve és kiegészítve elmondta, 
Nagy József az elvégzett javításokat követően hozta vissza a traktort, amit előtte kipróbált. A 
járművel közterületet kívánt rendbe tenni. A Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatot a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén a jelenlévők rendelkezésére bocsátotta. A traktorok 
között lévő tartály vizet tartalmaz, így a feltételezett veszélyek nem állnak fenn. Megköszönte 
a hozzászólásokat és állásfoglalásokat.  
Elekes István képviselő: A bizottsági ülésen már nem volt jelen, amikor a Szabályzat 
kiosztásra került.   
Bartha Gábor polgármester: Átadott képviselőtársának egy fénymásolt példányt a 
Szabályzatból. Kérdezte Elekes István képviselőt, lezártnak tekinti –e a napirendet, 
megelégszik –e az ilyen formában adott írásos válaszadással? 
Elekes István képviselő: Elfogadta a felvetéseire jegyzőkönyvben rögzített válaszokat. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Elekes István képviselő kérdéseire adott, 
jegyzőkönyvben rögzített válaszok elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal Elekes István képviselő kérdéseire adott 
válaszokat elfogadta. 
 

3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeltének módosítása 
        Előadó: Bartha Gábor polgármester 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A rendelet módosítása alapján a 
bevételi és kiadási főösszeg 1.004.988.000 Ft-ra módosul. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az önkormányzat 
2012. évi költségvetési rendeletének módosítását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012 (IV.26.), 
13/2012 (VI.28.), 14/2012 (IX.13.) és 21/2012 (XII.13.) önkormányzati rendelettel 

módosított 2/2012 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési 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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolta azzal a módosítással, hogy az intézményi térítési díj 394,- Ft+ÁFA, így 
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a fizetendő bruttó összeg 500.-Ft. Szociális étkezésre bruttó 671 Ft-ot a szolgáltatást 
igénybevevők nagy része nem tud megfizetni.  
Bartha Gábor polgármester: 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 rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
5.)  A hulladékgazdálkodásról szóló 4/2007.(III.1.) önkormányzati rendelet 
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 György 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 szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelete 

A hulladékgazdálkodásról szóló, 17/2007. (VIII.30.), 5/2008. (I.30.) és 19/2010. (XII.16.) 
önkormányzati rendeletekkel módosított 4/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

6.) Pályázat kiírása a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
intézményvezetői állására 

           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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztésben szereplő 
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 Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 
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Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezetői (magasabb 
vezető) beosztás betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2013. augusztus 16-től 
2018. augusztus 15-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 
 
A munkakörbe tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményvezetői 
feladatok ellátása. 
 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 
rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek:  
 

� A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvényben előírt a) az adott nevelési-oktatási 
intézményben óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség 

� Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
� Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
� Büntetlen előélet 
� Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 
A  pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
 

� Szakmai életrajz 
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi (hatósági) bizonyítvány 
� Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel 
� Iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat vagy annak közjegyző által hitelesített 

másolata, 
� Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
� Nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető  
� Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
� Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval a Kjt. 41. §. (2) bekezdése szerinti 

összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. augusztus 16. napjától 
tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 04. 08.  
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A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban „intézményvezetői pályázat” 
megjelöléssel Cserszegtomaj Község Polgármesteréhez kell benyújtani (8372 Cserszegtomaj 
Dr. Bakonyi Károly utca 1.). A pályázat postai úton és személyesen is benyújtható. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról az önkormányzat képviselő-testülete 
dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2013. június 26. 
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Berta Sándorné jegyzőtől, telefon: (83) 330-
001. 

 
7.) Beszámoló a 2012. évi adóbevételekről 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Megköszönte Csányi Bernadett 
adóügyi ügyintézőnek az előterjesztés során kifejtett alapos munkáját. Kérte Szeles András 
Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta. A beszámolóból kitűnik, hogy minden adónem esetében a tervezett összeg folyt be, 
körülbelül 10%-os eltéréssel. Megállapítható, hogy a kalkuláció jó volt, a beszedés pedig 
eredményes.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 
adóbevételeiről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
           8.) Önkormányzati társulások 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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását javasolta. Az Óvodát Fenntartó Társulással kapcsolatban 
elmondta, Vindornyafok Község Önkormányzatával együtt működtetett társulás működése 2 
fő óvodást érint. Az állami támogatás nem fedezi a kiadásokat. Az iskolabusz naponta kétszer 
fordul Vindornyafokról, hogy a két óvodást reggel elhozza, illetve délután hazavigye. Ez éves 
szinten 8.000 km megtett utat jelen magas üzemanyag árak mellett. Vindornyafok Község 
Önkormányzata Karmacs Község Önkormányzatával is tart fenn társulást. Véleménye szerint 
a közelség okán a következő tanévtől szorgalmazni kellene, hogy a vindornyafoki gyermekek 
óvodai nevelése Karmacs Község Önkormányzatával való társulás keretein belül legyenek 
megoldva. Az Építéshatósági feladatok ellátására létrejött hatósági igazgatási társulás további 
fenntartása okafogyottá vált, mivel az építéshatósági feladatellátás 2013. január 1-jétől a 
jogszabály erejénél fogva megszűnt. 
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Bartha Gábor polgármester: Az Óvodát Fenntartó Társulással kapcsolatban elmondta, a 
társulás létrehozását generáló okok megváltoztak, a társulás megszűntetésének 
kezdeményezése nem a vindornyafoki gyermekek ellen irányul. 
Elekes István képviselő: Kérdezte, a házi segítségnyújtás milyen formában fog működni, ha a 
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás március végén megszűnik? 
Amennyiben társulási formában van ellátva a feladat, a megállapított állami normatívánál 
magasabb összeg jut egy főre.  
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Hévíz Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása mai ülésén elhangzott, hogy március 15. körül Hévíz 
Város Jegyzőjével leül tanácskozni a szakmai gárda. Bizonyos jogszabályok szempontjából 
nem tartható a megjelölt időpont, mi szerint Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a feladatellátást március 31-ig kívánja biztosítani. Hévíz Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete álláspontjának lényege, hogy a társulás továbbműködtetése komoly 
anyagi terhet ró az önkormányzatra. Azóta kiderült, hogy a továbbműködtetés március 31. 
után az előzőekkel megegyező feltételekkel és megegyező költségvonzattal folytatható, 
vagyis nem jelentene többletköltséget. A társulással kapcsolatban türelmet kért 
képviselőtársaitól.  
Berta Sándorné jegyző: Az Építéshatósági feladatok ellátására létrejött hatósági igazgatási 
társulás megszűntetése a legegyszerűbb, fajsúlyosabb a másik két társulás megszűntetése. Az 
Óvodát Fenntartó Társulással kapcsolatban elmondta, áprilisban lesz az óvodai beíratás 
időpontja. Kötelező felvételt biztosító körzet a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde a vindornyafoki óvodásoknak. A társulás továbbműködtetését anyagi 
szempontból át kell tekintetni, szem előtt tartva az a tényt, hogy Karmacsról járnak iskolások 
is. Az iskolabusz összességében feltöltődik. Ha az önkormányzat megszűnteti az óvodásokat 
szállító buszjáratot, a döntéssel iskolásokat is veszít. Előre nem látható, hány óvodás lesz 
Vindornyafokról beíratva. Az új önkormányzati törvény alapján olyan előírásoknak kellene 
megfelelni, hogy indokolt a társulás megszűntetése. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 
tanév áthúzódik a következő költségvetési évre, a gyermekek szállítását a tanév végéig kell 
biztosítani. Vindornyafok Község Önkormányzata akkor lett bevonva a társulásba, amikor 
Rezi Község Önkormányzata kivált.  Cserszegtomaj Község Önkormányzata kezdeményezte 
Vindornyafok bevonását annak okán, hogy többlettámogatáshoz jusson az intézmény. 
Tudomása van arról, hogy Karmacs Község Önkormányzatával fennálló társulásukat meg 
kívánják szűntetni. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulással 
kapcsolatban elmondta, a hévízi önkormányzat szándéknyilatkozatot juttatott el az 
önkormányzatunkhoz. A társulásnak Hévíz Község Önkormányzata is csak egy tagja, egyedül 
nem dönthet a megszűntetésről, minden tagönkormányzatot meg kell keresni az ügyben. 
Hévíz Község Önkormányzatának is előnyére válna a társulás továbbműködtetése, meg kell 
keresni a legmegfelelőbb működési formát. Sok család szorul segítségre, az önkormányzat a 
feladatot egy fővel nem tudná ellátni. Házi gondozásban 14 fő részesült a településen, egy fő 
5-6 személyt gondozhat. 
Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérdezte, amennyiben tovább működik a Teréz Anya 
Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás, van –e arra lehetőség, hogy a tevékenységi 
köre bővüljön azokkal a feladatokkal, amit a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú 
Nonprofit Kft. látott el?  A társulás ügyében lefolytatott tárgyalásoknál ezt fel lehetne vetni. 
Az idősek valószínűleg nem gondolták át a következményeket, amikor a 2.000 Ft/fő összegű 
hozzájárulás megfizetését nem vállalták, ez vezetett ahhoz, hogy a társaság január végétől 
nem látja el a feladatokat a településen. 
Berta Sándorné jegyző: A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás az 
önkormányzat által átruházott kötelező feladatokat látja el. Nem tagadhatja meg a 
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szolgáltatást, ha arra merül fel igény. Ellátási kötelezettsége van a társulásnak a hozzá forduló 
személyt illetően. 
Elekes István képviselő: A település idős lakói nem tudják, hogy a Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézmény Fenntartó Társuláshoz is fordulhatnak, erre fel kellene hívni a 
figyelmüket. Az is nagy segítség lenne, hogy a NAPÁVA társaság volt alkalmazottai az 
ellátott idősek elérhetőségét megadnák, ezt követően az idősek akár levél formájában 
kapnának tájékoztatást.  
Berta Sándorné jegyző: Az idősek vélhetően tudnak erről, viszont a NAPÁVA nevű társaság 
alkalmazottai nyújtottak olyan szolgáltatást is, ami a személyes gondoskodás feladatkörébe 
nem tartozik. Például a bevásárlást, gyógyszerkiváltást is elvégezték saját gépjárművel. A 
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás ilyen pluszszolgáltatásokat nem 
tud nyújtani. Ennek oka a település földrajzi adottsága, valamint az, hogy az állami rendszer 
nem finanszíroz gépjármű használatot. A NAPÁVA nevű társaság alkalmazottai felé 
elhangzott az a kérés, hogy tájékoztassák az időseket a Teréz Anya Szociális Integrált 
Intézmény Fenntartó Társulás által nyújtott lehetőségekről. Az idősek valóban nem gondolták 
át, hogy a havonta fizetendő 2.000 Ft ellenében mennyi többletszolgáltatást kapnának.  
Bartha Gábor polgármester: Kérte Molnár Gabriellát, a Szociális Bizottság Elnökét, a 
Krónika című helyi újságban jelenjen meg tájékoztató, melyben az idősek információhoz 
jutnak az imént elhangzottakról.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az új 
önkormányzati törvény által előírt – társulások felülvizsgálatára vonatkozó 
rendelkezéseit, valamint a társulásokról adott tájékoztatást tudomásul veszi. 

 
2. A képviselő-testület Rezi Község Önkormányzatával építéshatósági feladatok 

ellátására létrejött hatósági igazgatási társulást (Cserszegtomaj, Rezi) Cserszegtomaj 
Iskola u. 17. közös megegyezéssel megszünteti 2013. március 18. napjától. A 
megszüntetés indoka: a hatósági igazgatási társulásban végzett feladat vonatkozásában 
megszűnt a jegyző hatósági jogköre, ennek megfelelően a közös feladatellátás 
okafogyottá vált. 
 
A képviselő-testület – mint a társulás székhelyeként működő és gesztori teendőket 
ellátó önkormányzat – megállapítja, hogy a társulásnak vagyona nem keletkezett és 
egymással szembeni követelés nem áll fenn. A képviselő-testület az előterjesztés 
mellékletét képező megszüntető okiratot jóváhagyja. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy Rezi Község Önkormányzata Polgármesterénél 
kezdeményezze a társulás megszüntetését, egyben felhatalmazza a megszüntető okirat 
aláírására. 
Határidő: 2013. március 5. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
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3. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vindornyafok 
Önkormányzatával óvodai nevelés ellátására létrejött Óvodát Fenntartó Társulás 
(Cserszegtomaj Iskola u. 17.) közös megegyezéssel történő megszüntetését 
kezdeményezi 2013. június 30. napjával.  
Felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodás megszüntetésének 
kezdeményezése okán folytasson tárgyalásokat Vindornyafok Község 
Önkormányzatának polgármesterével és a tárgyalások eredményéről – végeleges 
döntés céljából – tájékoztassa a képviselő-testületet. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Teréz Anya Szociális Integrált 

Intézmény Fenntartó Társulás (Hévíz, Kossuth L.1.) keretei között biztosított 
feladatellátást leghatékonyabban és legköltségkímélőbb módon továbbra is társulásos 
formában tartja szükségesnek. 
  

5. A képviselő-testület az alábbi társulások vonatkozásában várja az önkormányzatok, 
illetőleg Kistérségi Társulás megkeresését a társulási megállapodás felülvizsgálatára:  
 
- Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (Hévíz Kossuth L. 

u. 1.) 
 

- Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence 
Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű megoldására 
(rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) (Zalabér 
Rákóczi Ferenc utca 2.) 

 
- Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás (8373 Rezi 

Kossuth u. 35.) 
 
- Teréz Anya Szociális Integrált Intézményfenntartó Társulás (Hévíz Kossuth 

L. u. 1.) 
 

6. A képviselő-testület a Hévízi Kistérség keretei között biztosított belső ellenőrzési 
feladatokat 2013. évtől önállóan látja el. 

 
9.) Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése 

                  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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta, vagyis a 220.000.- Ft+ÁFA összegű ajánlat elfogadását támogatta. 
Elekes István képviselő: Kérdezte, ki lesz a hivatal dolgozói közül az egy fő köztisztviselő, 
aki a képzésben részt fog venni? 
Berta Sándorné jegyző: Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző fog részt venni a Budapesten 
megszervezésre kerülő képzésben három alkalommal. Szakmai véleményét megosztva 
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elmondta, ilyen képzésen való részvételt követően egy Esélyegyenlőségi Programot nem lehet 
elkészíteni, ezért van szükség külső szakemberek szaktudására. Jogszabályi előírás alapján 
június 30-ig a programot el kell készíteni. Az iskola részére 500.000.- Ft+ÁFA összegért 
készült ilyen program, a jelenlegi ajánlat ennek ismeretében nagyon kedvezőnek mondható. A 
program készítéséhez adatokat kellett szolgáltatni, így komoly hivatali munkára is szükség 
lesz.     
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: 
 

25/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Esélyegyenlőségi 
Program és Települési Intézkedési Terv elkészítésével az EURON Kft-t (1092 Budapest, 
Ráday utca 16. I/26.) bízza meg, 220.000+ÁFA (összesen: 264.000.-Ft) Ft összegű 
ellenszolgáltatásért, 2013. április 30-i határidővel. 
Felkéri a polgármestert, hogy az EURON Kft-vel a megbízási szerződést megkösse. 
Határidő: 2013. március 11. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
  
       10.) Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 
               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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Elekes István képviselő: Tudomása szerint fel kell térképezni a település vízi közműveit, 
beleértve azokat, amiket az önkormányzat építtetett és a rákötést követően az 
ingatlantulajdonostól beszedi a koncessziós díjat.  Kérdezte, van –e olyan kimutatása az 
önkormányzatnak, hogy azokat a közműveket, melyek használata után koncessziós díjat szed, 
ténylegesen az önkormányzat építette -e? Előfordult már, hogy jogtalanul befolyt koncessziós 
díjakat vissza kellett fizetni. Figyelmet kell fordítani arra, nehogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata is így járjon.  
Simon Aladár községgazda: Van létesítményjegyzék az önkormányzat tulajdonában lévő 
szennyvízhálózatról, melyeket a DRV. Zrt. átvett üzemeltetésre. A terv készítését jogszabály 
írja elő. A vízi közművekről, azok állapotáról és valós értékéről pontos felmérést kell 
készíteni. A rendelkezésre álló adatok korrekció utáni pontos adatok. Koncessziós díj a 
használatban lévő létesítmény után folyik be. Sok olyan elkészült közmű van, ami még nincs 
használat alatt. 
Berta Sándorné jegyző: A szennyvízcsatorna hálózaton kívül az ivóvízcsatorna hálózat 
tervének is el kellene készülnie. A szennyvízcsatorna hálózat az egész településen kizárólag 
az önkormányzat tulajdonát képezi. Az ivóvíz hálózat esetében a tulajdonosi forma vegyes. 
Simon Aladár községgazda: Az ivóvíz hálózat 90%-ának a Magyar Állam a tulajdonosa. 
Tisztázni kell, az ellátásért ki a felelős. A DRV. Zrt-vel a későbbiekben lesz lefolytatva 
tárgyalás, ki fog derülni, az ivóvízhálózat terv készítésének ki a felelőse. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
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A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a DRV Zrt., mint 
felelős víziközmű szolgáltató felajánlását az önkormányzat tulajdonában lévő 
szennyvízcsatorna hálózat 15 éves időtávra szóló gördülőfejlesztési tervének térítésmentes - 
tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett - elkészítésére. A gördülő 
fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből kell, hogy álljon. 
Megbízza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírásával 
Határidő: 2013. március 4. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
              

11.) Civil szervezetek, egyházak 2013. évi támogatása 
                    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 György bizottsági elnök: A civil szervezetek és egyházak ez évi támogatására a 
költségvetésben 5.000.000 Ft áll rendelkezésre. A tomaji Szent Anna templom épületének 
állagmegóvása érdekében gyors beavatkozás szükséges, a szakvélemények alapján 40 m3 

betont kell beledolgozni az alapba ahhoz, hogy a torony ne váljon el a hajótól. A bizottság 
egyhangúlag az általános tartalék terhére 1.500.000 Ft összegű címzett támogatást javasolt 
megállapítani a Magyarok Nagyasszonya Plébánia részére a tomaji Szent Anna Templom 
épületének állagmegóvási munkáira. Ha a beruházás az 5.000.000 Ft keretösszeg terhére 
valósulna meg, a civil szervezetek támogatására kevés pénz maradna. A rendelkezésre álló 
keretösszeget a bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal az alábbiak szerint javasolta felosztani. 
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja részére:       400.000.- Ft 
Tátika Népdalkör Baráti Egyesület részére:       250.000.- Ft 
Cserszegtomaji Sportklub részére:        900.000.- Ft 
Diáksportkör részére:          600.000.- Ft 
Nyugat-Balatoni Hegyközség részére:        100.000.- Ft 
Kis Szent Teréz Plébánia részére:        300.000.- Ft 
Labirint Karszt- és Barlankutató Sport Egyesület a 2011-ben kapott támogatással sem számolt el, az 
idei évben nem nyújtottak be kérelmet. 
Kék Balaton Citerazenekar részére:        250.000.- Ft 
Shotokan Karate Egyesület részére:        200.000.- Ft 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör részére:       250.000.- Ft 
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány részére:      300.000.- Ft 
Cserszegtomaji Polgárőr egyesület részére:       900.000.- Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia részére:       300.000.- Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház részére:          50.000.- Ft 
Sz. Balogh Szilvia részére:             50.000.- Ft  
Nem nyújtottak be támogatási kérelmet, ennek ellenére a bizottság az alábbi szervezetek támogatását 
javasolta: 
Máltai Szeretet Szolgálat részére:            50.000.- Ft  
Gondviselés Háza Alapítvány részére:            50.000.- Ft 
(Súlyosan sérült gyermekek gondozásával foglalkoznak, 6 helyi gyermek ápolását látják el) 
Savanyó Tibor részére Cserszegtomaj lovas rendezvényeken való képviseletére:   50.000.- Ft 
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Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.500.000 Ft összegű címzett támogatást állapít meg a 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia részére a tomaji Szent Anna Templom épületének 
állagmegóvási munkáira.  
A fedezetet a 2013. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. 

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 

 
27/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.500.000 Ft összegű címzett 
támogatást állapít meg a Magyarok Nagyasszonya Plébánia részére a tomaji Szent Anna 
Templom épületének állagmegóvási munkáira.  
A fedezetet a 2013. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. 
Határidő: 2013. március 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és Berta Sándorné jegyző 

Román Erika képviselő: Elmondta, ő szavazott nemmel a bizottsági ülésen, mert Sz. Balogh 
Szilvia támogatásával nem értett egyet. A támogatás összege a keretösszeg 1%-át teszi ki, így 
képviselőtársai mellé áll a döntéshozatalnál, álláspontját viszont továbbra is fenntartja.  
Bartha Gábor polgármester: Sz. Balogh Szilvia jóvoltából 2009-ben verses kötet jelent meg 
Cserszegtomajról az önkormányzat támogatásával. A költőnő ismét megkereste az 
önkormányzatot, hogy támogassa második kötetének megjelenését.  
Szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 5.000.000 Ft keretösszeg 
felosztására irányuló javaslatát. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletében elkülönített 5.000 eFt-ot az 
alábbiak szerint osztja fel a benyújtott támogatási kérelmek alapján:  
 

Aranykorúak Nyugdíjas 
Klubja 

400.000.- Ft 

Tátika Népdalkör Baráti 
Egyesület 

250.000.- Ft 

Cserszegtomaji Sportklub 900.000.- Ft 
Diáksportkör 600.000.- Ft 

Nyugat-Balatoni Hegyközség 100.000.- Ft 
Kis Szent Teréz Plébánia 300.000.- Ft 

Labirint Karszt- és 
Barlankutató Sport Egyesület 

- 

Kék Balaton Citerazenekar 250.000.- Ft 
Shotokan Karate Egyesület 200.000.- Ft 
Cserszegtomaji Gyöngyös 

Népdalkör 
250.000.- Ft 

Cserszegtomajért Közhasznú 
Alapítvány 

300.000.- Ft 

Cserszegtomaji 900.000.- Ft 
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Polgárőregyesület 
Magyarok Nagyasszonya 

Plébánia 
300.000.- Ft 

Szeghalmi Bálint Református 
Egyház 

50.000.- Ft 

Sz. Balogh Szilvia 50.000.- Ft 
Máltai Szeretet Szolgálat 50.000.- Ft 

Gondviselés Háza Alapítvány 50.000.- Ft 
Savanyó Tibor 

Cserszegtomaj képviselete 
lovas rendezvényeken 

50.000.- Ft 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a 
Képviselő-testület elé a következő soros ülésre. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. március 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és Berta Sándorné jegyző 
 

12.) Beszámoló a háziorvosi ügyelet 2012. évi tevékenységéről 
                   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 György 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: 
 

29/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a háziorvosi ügyelet 
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

13.) Cserszegtomaj, 595. hrsz. és 2190. hrsz. közterületek vonatkozásában vezetékjog 
alapításra vonatkozó kártalanítási szerződés 

             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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Elmondta, a Majori utca nyugati végén az E-on Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. fejleszti a hálózatot. Ehhez vezetékjog bejegyzés szükséges, továbbá a 
testület állásfoglalása, mivel önkormányzati vagyont érint.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását. 
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A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő  
595 hrsz.-ú „kivett közút” művelési ágú 1 ha 5753 m2 térmértékű ingatlan 272 m2 nagyságú, 
a 2190 hrsz.-ú „kivett közterület” művelési ágú 915 m2 térmértékű ingatlan  7 m2  nagyságú 
területekkel történő ellenszolgáltatás nélküli vezetékjog alapításához hozzájárul azzal a 
kikötéssel, hogy a vezetékjog bejegyzés költségeit az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
7626 Pécs, Búza tér 8/A. szám alatti társaság viseli. Felhatalmazza a polgármestert a 
kártalanítási szerződés aláírására valamint hozzájárul a vezetékjog vagyonkataszterben 
történő átvezetéséhez. 
Határidő: 2013. március 29. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 
     14.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi külügyi tervéről 

       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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a tájékoztató elfogadását 
javasolta. 
Elekes István képviselő: A cseretáboroztatással kapcsolatban kérdezte, mi alapján kerül 
kiválasztásra a 10 fős gyermeklétszám? Tanulmányi eredmény, vagy más szempont a 
mérvadó? 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: A tábor az előző évek gyakorlatához hasonlóan önköltséges 
lesz. A testvértelepülés önkormányzatának akkora kisbusza van, hogy 12 főnél többet 
egyszerre nem tudnak szállítani. A táborban az előző 3 alkalommal és az idei évben is első 
sorban a 6. osztályosok vesznek részt, az idei 6. osztály létszáma 20 fő. Remélhetőleg ebből 
az osztályból lesz 10 fő jelentkező. Ez nem jutalom út, tanulmányi eredmény alapján a 
diákönkormányzat viszi Kehidakustányba, vagy Zalaszentgrótra fürdeni a diákokat.   
Bartha Gábor polgármester: Az utazás költségeinek fedezése a költségvetésben 
külkapcsolatokra elkülönített 2.540.000 Ft terhére történik. A létszám meghatározásakor 
szempont volt, hogy a vonat hálófülkéje 6 fős. 10 diák és 2 kísérő 2 hálófülkét foglal el. 
Elmondta, a következő héten már bővebb információk fognak rendelkezésre állni a nyári 
egyhetes erdélyi kirándulásról. A testvértelepülésről Cserszegtomajra az áprilisi falunapra 
fognak érkezni. Amennyiben a cseretáborozás során felmerül olyan probléma, hogy 
valamelyik diák nagyon szeretne ebben részt venni, de a szülei nem tudják ennek költségeit 
vállalni, kérte Juhászné Gyutai Anikót, jelezze az önkormányzat felé. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
külügyi tájékoztatóját elfogadja. 
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15.) Képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató 
             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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
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: 
 

32/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadta.  
 

16.) Közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérések, javaslatok intézéséről 
tájékoztató 

            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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a tájékoztató elfogadását 
javasolta. 
Elekes István képviselő: Örömét fejezte ki annak okán, hogy a Millennium utca lakott 
szakaszának burkolata mart aszfalttal meg lesz erősítve. Az utca állapotával kapcsolatban, 
főleg a nyári időszakban több lakossági bejelentés is érkezett. Az utca többször le lett 
kavicsozva, de az időjárási viszonyok miatt ez hosszú távon nem jelentett megoldást a 
problémára. Kifejezte abbéli aggályát, hogy a kivitelezésre elkülönített összeg fedezi –e a 
felmerülő költségeket, mert jelentős alapozásra lenne szükség. 
Simon Aladár községgazda: Az utcának komoly kavics alapja van. A DRV Zrt-től érkezett 
jelzés, hogy az aknafedeleken 20-30 cm kavicsréteg van, az utcában zajló és már befejezett 
építkezések során a munkagépek betömörítették a kavicsot. A rétegből kell legyalulni, 
behengerezve sík réteget kialakítani, tömöríteni, majd ezt követően kerülhet rá a mart 
aszfaltréteg. 
Elekes István képviselő: Van az utcának olyan szakasza, ahol a kavicsozás hiábavaló, a 
nagyobb esőzés kimossa. 
Simon Aladár községgazda: Ezek úgynevezett ütőkátyúk. A mart aszfaltozással, illetve az azt 
megelőző munkák elvégzésével a végeredmény jó minőségű út lesz. A kapott minőség 
nyilvánvalóan nem egyenlő a hagyományos aszfaltos útminőséggel, ezért nagy tömegű 
tehergépjárműveket nem szabad majd ráengedni. Azokra a szakaszokra kell különös figyelmet 
fordítani, melyek például telefon bevezetése miatt utólag át lettek vágva.   
Bartha Gábor polgármester: Mart aszfaltburkolatot a Majori utcában rövidebb szakaszon 
csináltatott az önkormányzat, a beruházás során felmerült költségek alapján lett kalkulálva a 
8.000.000 Ft. 
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Elekes István képviselő: Javasolta, az önkormányzat abban az esetben is járuljon hozzá a 
kivitelezéshez, ha a Millennium utcai beruházás költsége kevéssel meghaladja az elkülönített 
összeget. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatáson 
elhangzott közérdekű kérések, javaslatok intézéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 
Bartha Gábor polgármester 17 óra 50 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
  

17.) Fogorvosi feladat-ellátási szerződés Magyar Orvosi Kamara általi 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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztésben foglaltak 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Magyar 
Orvosi Kamara észrevételeinek tudomásul vételét. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület a Magyar Orvosi Kamara észrevételeit tudomásul vette. 
 

18.) Községszemle időpontjának kitűzése 
             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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslatban 
foglalt időpont 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: 

 
34/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 20-án 9 órától 
községszemlét tart.  
Határidő: 2013. március 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
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19.) Hozzájáruló nyilatkozat eMagyarország Pont (teleház) szívességi 
használatához (helyiség és eszközök) 
                       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 György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elutasítását javasolta. 
Berta Sándorné jegyző: Az önkormányzat 2010-ben kötött szerződést a Nemzetközi 
Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft-vel, melyben vállalta, hogy működteti az 
eMagyarországot. A Puskás Tivadar Közalapítványból alakult, a tulajdoni jogot a 
Miniszterelnöki Hivatal gyakorolja. Az országban jelenleg több mint 2000 eMagyarország 
pont működik, nagy többségben az önkormányzatok működtetik. Közzétettek egy pályázati 
felhívást számítógépes és nyelvi kompetenciák fejlesztésére vonatkozóan. A pályázatnak „A” 
és „B” része van, a „B” pályázati részre lehet még jelentkezni. A határozati javaslat 
elfogadásával 1 dolgozónak kellene helyet biztosítani, a felhívásra 1 fő helyi lakos 
jelentkezett.  
Kőműves Károlyné alpolgármester: Az önkormányzatot nem terhelné plusz költség. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással a Képviselő-
testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elutasította. 
 

20.) Törzsök Balázs Keszthely, Schwarz D. u. 24. 28/6. szám alatti lakos 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 György 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: 
 

35/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Törzsök Balázs Keszthely, 
Schwarz D. u. 24. 28/6. szám alatti lakos által benyújtott kérelem alapján a tulajdonát képező 
Cserszegtomaj 049/4. hrsz. ingatlan belterületbe vonási eljárásának megindításához 
hozzájárul. 
A Képviselő-testület 150/2012.(IX.12.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a jogszabályban előírt nyilatkozatok megtételére és a költségek 
átvállalása tekintetében a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
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21.) Háziorvosi feladat ellátására létrejött megállapodás módosítása 
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                   (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot.  
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: 
 

36/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyógyít Bt.-vel (képviselő 
beltag: Dr. Kiss Ferenc) 2003. július 3-án megkötött és 5/2013. (I.30.) számú határozatával 
módosított, a háziorvosi szolgálat területi ellátásának működtetéséről szóló feladat-ellátási 
szerződést az előterjesztés szerint módosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított feladat-ellátási szerződést Dr. Kiss Ferenc 
háziorvossal megkösse, valamint az OEP és az ÁNTSZ felé az aláírt szerződéseket elküldje. 
Határidő: 2013. március 8. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Bartha Gábor polgármester: 18 óra 15 perctől zárt ülés tartását rendelte el. 
 
A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
A zárt ülést követően Bartha Gábor polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-
testületet: 
 
Bartha Gábor polgármester: Március 1-től március 8-ig meghívást kapott Dálnok 
testvértelepülés polgármesterétől. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, tegyen utasítást a külföldi kiküldetés teljesítésére. Az érintett 
munkanapokra szabadságot vesz ki, telefonon elérhető lesz. Kiküldetését kiküldetési 
utasításra szabályzat alapján hajtja végre. A kiküldetés idejére gondoskodnia kell a 
helyettesítéséről. Mivel ez idő alatt Kőműves Károlyné alpolgármester és Szeles András 
György bizottsági elnök is távol tartózkodik, Molnár Gabriellát, a Szociális Bizottság elnökét 
kérte fel, hogy a távolléte alatt felmerülő polgármesteri feladatokat lássa el. 
Molnár Gabriella bizottsági elnök: Megköszönte a felkérést, a feladatok ellátását elvállalta. 
 
Végezetül a polgármester az ülést 19 óra 22 perckor bezárta. 
 

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

jegyzőkönyvvezető 
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