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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 
16 órára összehívott soros nyilvános testületi üléséről 
Az ülés helye: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Kőműves Károlyné alpolgármester, Elekes István, 
Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, Szeles András György képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár és Varga 
Viktória köztisztviselők. 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető  
 
Lakosság részéről: 2 fő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, majd a közelgő húsvét alkalmából 
kellemes ünnepet kívánt mindenkinek.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő és a polgármester jelen 
van. Az ülést 16 óra 3 perckor megnyitotta.  
 
Bartha Gábor polgármester: Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Palkovics Zoltánné képviselő személyében. 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Palkovics Zoltánné képviselőt 
bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: A napirendek tárgyalása előtt átadta a szót Berta Sándorné 
jegyzőnek. 
Berta Sándorné jegyző: Napirendi pontot érintő tájékoztatást kívánt adni napirend előtti 
hozzászólásával. A polgármester illetményének megállapítása tárgyú napirenddel 
kapcsolatban az alábbiakról kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. A mai napon kapta meg Dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter megbízásában Tállai András önkormányzati államtitkár 
tájékoztatását a polgármesterek illetményével kapcsolatban.  Ez alapján a polgármesterek 
jogállásáról szóló 1994. évi LXIV. törvényből kikerült a körzetközponti feladatot ellátó 
szövegrész, mert az ezzel kapcsolatos államigazgatási feladatok a Járási Hivatalok 
hatáskörébe kerültek. A Pttv., illetve annak módosítása nem rendelkezik arról, hogy a 10.000 
lakosságszám alatti települések polgármestereinek illetményét csökkenteni kell arra 
tekintettel, hogy az önkormányzatok már nem látnak el körzetközponti feladatot. Bármely 
település lakosságszáma csökkenhet a választási ciklus közben, a Pttv. nem tartalmazza, hogy 
ez esetben az alakuló ülésen megállapított polgármesteri illetményt szükséges csökkenteni. Ez 
igaz a korábban körzetközponti feladatot ellátó polgármester illetményére is. Ebben a 
ciklusban a módosítás a polgármesterek illetményét nem érinti, ezért a jogalkotó 
szükségtelennek tartotta azt szabályozni. Az előterjesztést az állásfoglalás értelmetlenné 
nyilvánította, ezért a napirend levételre kerülhet.  
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte Berta Sándorné jegyzőasszony tájékoztatását, 
majd átadta a szót Szeles András György bizottsági elnöknek, a napirend előterjesztőjének.   
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Szeles András György bizottsági elnök: A tegnapi bizottsági ülésen még nem volt ismert az 
állásfoglalás, ennek ellenére a bizottság már tegnap a napirend levételét javasolta a napirendi 
sorból. 
Bartha Gábor polgármester: Jelezte, érintettsége okán nem kíván a szavazásban részt venni. 
Szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a 17. 
napirendet a Képviselő-testület kiveszi a napirendi sorból. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a 17. napirendet a Képviselő-testület kivette a napirendi sorból. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. Javasolta, hogy a Képviselő-testület 
a meghívó szerinti 16. napirendet 2. napirendként tárgyalja, mivel az érintett jelen van az 
ülésen. 
Elekes István képviselő: Javasolta, hogy a Képviselő-testület a meghívó szerinti 11. 
napirendet 3. napirendként tárgyalja, mivel az óvodavezető jelen van az ülésen. 
Kőműves Károlyné alpolgármester: Javasolta, hogy az „Egyebek” napirend alatt a Temető 
utca gépjármű forgalmának szabályozását tárgyalja a Képviselő-testület. 
Bartha Gábor polgármester: Az „Egyebek” napirend alatt az alábbi témák tárgyalására tett 
javaslatot. 

 „A”típusú eTanácsadó munkakör betöltése 
 Szivárvány utcai útfelajánlás  
 Hóeltakarítás teljesítése 
 „Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” tárgyú pályázat megvalósulásának helyszínére 

táblák kihelyezése 
 Június havi soros nyilvános Képviselő-testületi ülés időpontjának módosítása 

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. Elmondta, látogatást tett Dálnok 
testvértelepülésen, a látogatás alkalmával a dálnokiak kifejezték barátságukat és 
elkötelezettségüket arra vonatkozóan, hogy a meglévő jó kapcsolatnak a jövőben is élnie kell. 
A testvérkapcsolat fennállásából adódó költségek viselésében is részt kívánnak venni, értve ez 
alatt a polgármesteri beszámolóból is kitűnő közös teherviselést a cseretáborozás terén. A 
cseretáborozásra a cserszegtomaji gyermekek június 25-én indulnak Budapestről, majd a 
dálnoki gyermekekkel együtt július 2-án indulnak vissza. A két ülés között eltelt időszak alatt 
tett intézkedésekről szóló beszámolóban szereplő 49 fős Erdélyi kirándulás indulásának 
időpontja módosult, az indulás június 24-én 24 órakor lesz. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
a polgármesteri keret terhére került kifizetésre a Dunántúli döntőbe jutott, 4. és 5. 
osztályosokból álló tánccsoport 22.000 Ft összegű nevezési díja. Elmondta, 4.686.557 Ft-ban 
realizálódott a hóeltakarítás költsége március 24-ig, ez még nem tartalmazza a 25-én hétfőn 
leesett hó eltakarítása során felmerült kiadásokat. 
Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
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Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta az elhangzott módosításokkal.  
Elekes István képviselő: Az önkormányzat 5 db hulladékszigetet vásárolt a „Cserszegtomaj 
zölden gondolkodik” című pályázat keretében. Kérdezte, elő volt írva, hogy az 
önkormányzatnak a hulladékszigetekből hány darabot kell vásárolni? Véleménye szerint egy 
hagyományos szelektív hulladéksziget kihelyezése a településen előnyösebb lett volna. 
Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: Pályázati feltételeknek felet meg az önkormányzat a 
szigetek beszerzésével. Ezekre lett árajánlat kérve, ezek meglétéről kell számot adni a 
megvalósulás ellenőrzésekor. 
Elekes István képviselő: A pályázati anyagban magas bekerülési összeggel szerepelt az 5 
hulladéksziget. Nem volt arra lehetőség, hogy ezt a kevésbé használható szigeteket kiváltsa az 
önkormányzat 1 db hasznosabb hulladéksziget megvásárlásával? Egy a kultúrháznál, egy az 
iskolában van kihelyezve, ezeket valószínűleg nem sokan használják. Az önkormányzat 
épületében található sziget valóban használható. A kultúrháznál ki lehetett volna alakítani egy 
rendes szelektív szigetet. Aki szelektív hulladékot visz, az általában egy zsák műanyag 
flakont, vagy fém dobozt szeretne valahol elhelyezni. 
Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: A gyártók elmondása szerint sok közintézménynél 
megtalálható az önkormányzat által is vásárolt hulladéksziget és ki is van használva. 
Kőműves Károlyné alpolgármester: Szemléletfejlesztő hatása mindenképpen van az iskolában 
kihelyezett szigetnek. A mostani kisiskolásokba felnőtt korukra belenevelődik a hulladék 
szelektálása. 
Elekes István képviselő: A cseretáboroztatással kapcsolatban kérdezte, a cserszegtomaji 10 
gyermek és 2 fő kísérő kirándulása önköltséges? A dálnoki gyermekek kirándulásának 
költségét Cserszegtomaj Község Önkormányzata felvállalta. 
Bartha Gábor polgármester: Az utazás költségét Cserszegtomaj Község Önkormányzata a 
költségvetéséből biztosítja. A cserszegtomaji gyermekeknek a dálnoki programok költségét 
kell fedezni, erről a két iskola igazgatója fog megegyezni, hogy a kint tartózkodás alatt milyen 
programokon vesznek részt a gyermekek és ehhez mennyi pénzt kell befizetni. A 
polgármesteri beszámolóból is kitűnik, hogy a cseretáborozás költségeinek viselésében részt 
kíván venni a testvértelepülés, a dálnoki iskola igazgatója szed be pénzt a dálnoki gyermekek 
utazási költségeire. 
Elekes István képviselő: A polgármesteri beszámolóból kiemelte azt a mondatot, mely szerint 
„Dálnok település vezetése határozottan elvárja a testvértelepüléseinek vezetését a Falunapi 
rendezvényükre.” Véleménye szerint a „szeretettel” módhatározó használata lett volna a 
helyénvaló. Egy eseményre általában szeretettel várunk valakit. 
Bartha Gábor polgármester: Tudatosan használta a beszámoló írásakor a „határozottan” 
módhatározót, mert szeretettel várják a testvértelepülések vezetését, de székely emberek lévén 
határozottan elvárják a jelenlétüket. Református közösségen keresztül másik magyar település 
önkormányzatával is testvértelepülési kapcsolatot tart fenn Dálnok. Ez a Heves megyei 
település látva Cserszegtomaj Dálnokkal való kapcsolatát, a halványuló félben lévő 
kapcsolatot azóta jelentősen megerősítette. A 49 fős dálnoki kirándulások során eddig minden 
alkalommal vendégül látták a csoportot, az idei évben ezt a terhet szerette volna levenni a 
dálnoki önkormányzat válláról, ismerve az éves költségvetésüket. Az önkormányzat nem 
egyezett abba bele, hogy a 49 fős kirándulócsoportot ne lássák vendégül Dálnokon. Ez viszont 
tényleg csak egy látogatás lesz, nem pedig egy ott alvással eltöltött egész nap. Dálnokról az 
április 27-én megrendezésre kerülő cserszegtomaji falunapra szervezik az utazásukat, 
legalább 15 fő fog dálnokról érkezni.  
Román Erika képviselő: A meghívó szerinti 14. napirenddel kapcsolatban a bizottsági ülésen 
is kérte, hogy a régi bánya és környékének területrendezésével kapcsolatban a következő 
soros testületi ülésre a képviselők kapjanak tájékoztatást. 
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Bartha Gábor polgármester: Az áprilisi soros ülés napirendi sorában szerepelni fog 
képviselőtársa javaslata. 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.) Cserszegtomaj, 1483/2.-1483/3.-1484/7. hrsz. ingatlanok szennyvízhálózatba 
történő csatlakoztatása 
      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: Az ügyben tervezői számítások történtek, az igénylő a DRV Zrt-
nél megpróbált más megoldási módokat találni. A bruttó 1.300.000 Ft-os tervezői 
költségvetés 3 ingatlant érint. Önkormányzati rendelet alapján összesen 750.000 Ft összegű 
közmű hozzájárulást kötelesek fizetni az ingatlanok tulajdonosai a 140 m-en megvalósuló 
beruházáshoz.  
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: 
 

42/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 1483/2.-
1483/3.-1484/7. hrsz. ingatlanok szennyvízhálózatba történő bekötésének engedélyeztetését 
jóváhagyja, az hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának összegét a koncessziós díj 
terhére biztosítja. A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedése után a munka 
kivitelezésére három árajánlat beszerzését tartja szükségesnek.   
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 
Bartha Gábor polgármester: Az engedélyezi terv birtokában már lehet árkalkulációt kérni, azt 
követően az ügy visszakerül a Képviselő-testület elé azzal, hogy a kivitelezőt kiválassza. A 
hivatal műszaki ügyintézője fogja elindítani az engedélyezési folyamatot, ez előreláthatólag 3 
hónapot, vagy annál több időt igénybe fog venni, ezért az ügyben a jelen lévő kérelmező 
türelmét kérte. 
Magyarósi Győző Szivárvány utcai lakos: Megköszönte az önkormányzat pozitív döntését. 
  

3.) 2013/2014. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása 
        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.  
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Bartha Gábor polgármester: Kérte Palkovics Zoltánnét, a Kulturális, Oktatási és 
Idegenforgalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte Kovács Imréné óvodavezetőt, kíván –e hozzászólni a 
témához? 
Kovács Imréné óvodavezető: Korábban felvetődött kérdésére, hogy a meglévő 
csoportlétszámok maradhatnak –e, melyek meghaladják a 25 főt, Berta Sándorné 
jegyzőasszonytól azt a tájékoztatást kapta, hogy a meglévő 30 fős csoportok esetében szerzett 
jogról van szó, így ezen csoportok létszámát nem kell csökkenteni. A 25 fő a 2013/2014-es 
nevelési évben induló csoport létszámára vonatkozik.  
Román Erika képviselő: A megvalósult beruházásokkal az óvodabővítés korlátait elérte a 
Képviselő-testület, az épületet tovább már nem lehet bővíteni. Különös figyelmet kell arra 
fordítani, hogy a jövőben az óvodai beíratásnál a helyi gyermekek élvezzenek előnyt. 
Elekes István képviselő: Az önkormányzat kötelező feladata az óvodai nevelés biztosítása. 
Elképzelhető, hogy cserszegtomaji gyermekek is lesznek egy csoportra 25 fő felett, őket nem 
lehet elutasítani. A település lakosságszáma évek óta növekszik, sok fiatal költözött 
Cserszegtomajra, akiknek óvodás korú gyermekeik lesznek. Ha egy következő nevelési évben 
28 cserszegtomaji gyermek kezdené meg az óvodát, az önkormányzat a gyermekek óvodai 
beíratásával, nevelésével kapcsolatos felelősségét nem háríthatja át az óvodavezetőre. 
Kovács Imréné óvodavezető: Jogszabály alapján a cserszegtomaji állandó lakcímmel 
rendelkező gyermekeket létszámon felül is fel kell venni. A 25 fő irányszám, ha a 28. 
gyermek is cserszegtomaji, nem lehet elutasítani. 
Berta Sándorné jegyző: Amire jogot szerzett az óvoda, az szerzett jog. Cserszegtomaji 
gyermeket nem szabad és nem lehet elutasítani. A következő nevelési évtől kezdődik a 
kötelező óvodai felvétel 3 éves kortól. Köztudott, hogy a magyar óvodák túlzsúfoltak. 
Módosulhat a köznevelési törvény, remélhetőleg a jogalkotók rugalmasak lesznek e téren. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb 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: 
 

43/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
1.)  Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013/2014-es nevelési     
évben a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható csoportok 
számát 5 csoportban határozza meg, melyből 1 csoport az egységes óvoda-bölcsődei csoport, 
4 pedig óvodai csoport.  
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt 
tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan 
vegye figyelembe a jogszabályi (törvényi, illetve hatályos Alapító Okirat) szerinti 
csoportlétszámokat.  
Határidő: 2013. március 29., illetve az óvodai beíratás időpontja 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

   Kovács Imréné intézményvezető 
 
2.) A Képviselő-testület az óvodai beíratás időpontjára vonatkozó felhívást és tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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4.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester  

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó javaslata alapján a 
Képviselő-testület napolja el a döntéshozatalt, a bizottság véleménye szerint alapos 
felkészülés kell, hogy megelőzze a rendeletalkotást. A bizottság tagjai megkapták a kért 2011. 
évi CLXXXIX. számú, önkormányzatiságról szóló törvényt, ennek részletes 
áttanulmányozására van szükség a rendelet megalkotásához. 
Bartha Gábor polgármester: Jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat második 
olvasatban is megalkothatja rendeletét. Azzal zárta le a napirend tárgyalását, hogy első 
olvasatban tárgyalta a Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotásáról szóló előterjesztést, rendeletet nem alkotott, a döntéshozatalt 
elnapolta.  
 

5.)  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 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 az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezet elfogadását javasolta.  
Elekes István képviselő: Kérdezte, a 33.440 ezer Ft a „Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” 
pályázat összköltsége? 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Az összeg nem csak a pályázat megvalósulásának 
költségeit tartalmazza. Az 1. számú melléklet kiadásai között „felújítás ÁFÁ-val sorban 
szerepel a 33.440 ezer Ft, illetve ugyan ez az összeg az önkormányzat 2013. évi felújítási és 
felhalmozási kiadásait magában foglaló 5. számú melléklet kiadásainak összesítése. A 
táblázatokban szereplő összegek nem tartalmazzák a Forrásvíz Alapítvány hozzájárulását. Ez 
a hozzájárulás nem Cserszegtomaj Község Önkormányzata beruházási értékét fogja növelni.  
Elekes István képviselő: Az 5. számú melléklet alapján a „Cserszegtomaj Zölden 
Gondolkodik” pályázathoz tartozó felhalmozási kiadás 25.177 ezer Ft, melyhez az 
önkormányzat 20.280 ezer Ft támogatást kap Európai Uniós forrásból, ezen túli összeg a 
Forrásvíz Alapítványtól 6.222 ezer Ft összegű hozzájárulása. 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Ez az összeg a Víziközmű Társulattól 2011-ben átvett 
hitelállomány 2013. évre maradt része. A hitelt az önkormányzat folyamatosan törleszti. Ez az 
összeg az 1. számú táblázat hitelek sorában található.  
Elekes István képviselő: Megköszönte Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző tájékoztatását. 
Kőműves Károlyné alpolgármester: A gyenesdiási Forrásvíz Alapítvány által felvett hitelt 
nem Cserszegtomaj Község Önkormányzata fizeti vissza, csak a kezességet vállalta. 
Bartha Gábor polgármester: Gyenesdiás nem kívánta a saját forrását beforgatni 
Cserszegtomajon, hanem ehhez a projekthez tartozó önrészhez vett fel hitelt. Ennek a hitelnek 
kezese Cserszegtomaj Község Önkormányzata. 
Egyéb 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: 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013.(III. 28.) önkormányzati rendelete 

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

 
6.) A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 19/2004.(IX.22.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztésben szereplő 
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 Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013.(III. 28.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 19/2004. (XI.22.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
7.) 2013. évi közbeszerzési terv 

           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 Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező 2013. évi közbeszerzési tervet. 
 
           8.) Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29. §-a 
alapján 

           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. 
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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 Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 
45/2013.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

     
ezer Ft 

Megnevezés Sor-
szám Tárgyév 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 
1. évben 2. évben 3. évben 

Helyi adók 1. 145 000 145 000 145 000 145 000 
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 8 000 8 000 8 000 8 000 
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 1 000 1 000 1 000 1 000 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

4.     

Részvények, részesedések értékesítése 5. 
    Vállalat értékesítéséből, privatizációból 

származó bevételek 6.     
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 6 000 

   Saját bevételek (1+…….+7) 8. 160 000 154 000 154 000 154 000 
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 80 000 77 000 77 000 77 000 
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (11+…17) 10. 6 222 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 6 222 0 0 0 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12. 

    Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13. 
    Adott váltó 14. 
    Pénzügyi lízing 15. 
    Halasztott fizetés 16. 
    Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 17.     

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…….+25) 

18.                -                     -                     -                     -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.         
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20.         
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.         
Adott váltó 22.         
Pénzügyi lízing 23.         
Halasztott fizetés 24.         
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25.         
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Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 6 222 0  0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (9-26) 27. 73 778 77 000 77 000 77 000 

 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 
kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat 
kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő 
testület részére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

9.) Belső ellenőrzési feladat ellátása 
                  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. Január 1-ig a Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
látta el a feladatot, az ezt követő időszakra saját finanszírozású belső ellenőrt kell az 
önkormányzatnak alkalmaznia. 
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: 
 

46/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési 
tevékenység ellátására a KAVAR Gazdasági Tanácsadó Bt 220.000,- Ft + ÁFA ajánlatát 
fogadja el. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. április 5. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 
       10.) Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. IV. 
negyedévi beszámolója 
               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 az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
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47/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rezi-Cserszegtomaj Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. IV. negyedévi költségvetésének teljesülését az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
 
A védőnői szolgálat 2012. IV. negyedévi bevételeinek teljesülése: 
 Tb finanszírozás    5.728.-e/Ft 
 Bérkompenzáció      395.- e/Ft 
 2011. évi pénzmaradvány     654.- e/Ft 
 Rezi Önkormányzat saját forrása  1.927.-e/Ft 
 Összesen:      8.704.- e/Ft 
 
A védőnői szolgálat 2012. IV. negyedévi kiadásainak teljesülése: 
 Személyi kiadások    3.085.- e/Ft 
 Munkaadót terhelő járulékok      798.- e/Ft 
 Dologi kiadások               2.694.- e/Ft 
 Felhalmozási célú kiadások   2.127.- e/Ft 
 Összesen:     8.704.- e/Ft 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Rezi község Polgármesteri Hivatalának. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Berta Sándorné 
               

11.) Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetése 
                    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: 
 

48/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rezi-Cserszegtomaj Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
A védőnői szolgálat 2013. bevételeinek előirányzata: 
 Tb finanszírozás    6.134.- e/Ft 
 Összesen:      6.134.- e/Ft 
 
A védőnői szolgálat 2013. évi kiadásainak előirányzata: 
 Személyi kiadások    2.985- e/Ft 
 Munkaadót terhelő járulékok      823.- e/Ft 
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 Dologi kiadások               2.326.- e/Ft 
 Felhalmozási célú kiadások          0.- e/Ft 
 Összesen:     6.134.- e/Ft 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Rezi község Polgármesteri Hivatalának. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Berta Sándorné 
 

12.) 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatási díj 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 bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Elekes István képviselő: Az előterjesztés alapján a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentum a polgármester igazolása arról, hogy a szennyvízcsatorna hálózattal ellátott 
területen az ingatlanok 60 %-ának bekötése megvalósult – ha van szennyvízhálózat. Ez nem 
egyezik a rendezési terv koncepciójában szereplő adatokkal, abban pont 60 % szerepel. 
Berta Sándorné jegyző: A koncepcióban van oly területrészt, ahol üres telkek vannak, melyek 
nem csatornázottak. Az előterjesztésben szereplő 60%  a lakott, csatornázott területek 60 %-a. 
A támogatás közületeket nem érint, kizárólag lakossági szolgáltatási díj támogatásáról van 
szó. 
Bartha Gábor polgármester: A Polgármesteri hivatalból senki nem állít ki valótlan tényeket 
tartalmazó nyilatkozatot.  
Elekes István képviselő: Véleménye szerint a koncepció tartalma nem fedi a valóságot, mert a 
lakott ingatlanok legalább 90%-a rá van kötve a csatornahálózatra. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb 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: 
 

49/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a 
DRV ZRT közreműködésével, Zánka település önkormányzata gesztorságával a települési 
2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami díjtámogatására.  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

13.) Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai 
             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. 
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Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. A bizottság javaslata alapján a kultúrház homlokzati felújításakor 
előtető kialakítása szükséges. Célszerű ezt a felújításkor megvalósítani, ne utólag kelljen 
megrongálni a homlokzatot. 
Bartha Gábor polgármester: Kérte Palkovics Zoltánnét, a Kulturális, Oktatási és 
Idegenforgalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta.  
Elekes István képviselő: Kérdezte, az előterjesztés 3. pontjában szereplő, az év második 
negyedévében átadandó „Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” fenntarthatósági park 
szakszerű gondozását, felügyeletét a meglévő dolgozók látják majd el? Nagy területről van 
szó, el tudják látni ezt a munkát a meglévő dogozók a feladataik mellett? Elmondta, nem értett 
egyet ezzel a beruházással, viszont ha az önkormányzat jelentős költségeket fordít a 
megvalósulásra, akkor a park a későbbiekben is gondozott legyen.  
Bartha Gábor polgármester: A megvalósulást követően 5 évig kötelező lesz a pályázatban 
foglaltak szerint gondozni a parkot, ésszerű lenne meglévő dolgozóknak kiadni a feladatot.  
Elekes István képviselő: A hulladékszállítással kapcsolatban elmondta, régen voltak a 
településen kihelyezve konténerek, többek között a tomaji temetőnél. Véleménye szerint a 
képviselőknek el kell gondolkodnia azon, hogy a településen 1-2 konténert kihelyezzen. Igaz, 
hogy a temető melletti konténerbe sok oda nem való hulladék lett rakva, de sajnálatos módon 
például a rossz műszaki cikkeket ennek ellenére is eldobják Cserszegtomaj területén. 
Egyszerűbb lenne egy konténer mellől a lomokat, hulladékokat havonta egyszer összeszedni 
és elvinni, mint a település teljes területét megtisztítani. Kihangsúlyozta, az ilyen jellegű 
hulladékot elhelyezők nem cserszegtomaji lakók, legtöbbször Keszthelyről a lomisok hoznak 
televíziót, hűtőszekrényt.  
Bartha Gábor polgármester: A tomaji temetőnél lévő konténer, amibe kizárólag zöld 
hulladékot lehet beletenni, a községgazda javaslatára a temető rendjének biztosítása 
érdekében nehezebben hozzáférhető helyre, a templom épülete mögé lett áthelyezve. Ha újabb 
konténer kerülne kihelyezésre, abban az esetben az önkormányzat költségeire a környék 
településeiről hordanák ki a lomot. Mindenki köteles a kommunális hulladékát szerződésben 
foglaltak szerint elszállíttatni. Ehhez jelentene pluszszolgáltatást konténerek biztosítása. A 
környező települések egyikén sincs ilyen célra konténer kihelyezve. 
Elekes István képviselő: Az önkormányzat 600.000 Ft-ot elkülönített kamerarendszer 
kiépítésére a településen. A konténert kamera közelébe lehetne tenni. Két éve, a Föld Napján 
megrendezett szemétszedés alkalmával is lehetett szembesülni azzal, hogy konténer 
hiányában is eldobálnak az emberek különböző hulladékokat. Eredményesebb 2-3.000.000 Ft 
értékben konténert kihelyezni, amit akár a közcélú foglalkoztatottak rendben tartanak és 
hetente elszállításra kerül, mint a település teljes területét tisztán tartani. Elmondása alapján 
sokat gyalogol a település mellékútjain, személyesen tapasztalja, hogy rengeteg az eldobott 
szemét. Cserszegtomaj a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozik, születhet olyan tárgyú 
jogszabály, ami kötelezővé teszi az önkormányzat részére a közigazgatási területén a hulladék 
elszállítását. Javasolta, az önkormányzat járjon utána a két településrészen 1-1 konténer 
kihelyezését fedező költségeknek. A következő testületi ülésen térjen vissza a téma 
tárgyalásához a testület. Emlékezete szerint 5 m3 űrtartalmú konténer bekerülési költsége 
35.000 Ft+ÁFA.  
Simon Aladár községgazda: Ez a nem fedeles konténer ára. A fedeles konténer drágább, 
viszont nagyobb lomot nem lehet beletenni és a szél sem hordja el a hulladékot. Amennyiben 
a testület konténerek kihelyezése mellett fog dönteni, a konténerek helyét kell jól 
megválasztani. 
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Bartha Gábor polgármester: A konténer kamerával való megfigyelése szükségtelen, az 
okkerbánya esetében a hulladékot odaszállító gépjármű rendszáma ismert volt, mégsem 
vezetett eredményre. Közterületen való hulladékgyűjtés témájára az áprilisi soros ülésen 
vissza fog térni a testület.  
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy április 5-én pénteken 18 órától az általános iskola 
éttermében közgyűlést tart a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület, melyre ezúton meghívta 
képviselőtársait. 
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: 
 

50/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. év idegenforgalmi 
szezonra való felkészülés feladatiról szóló tájékoztat elfogadta. 
 
     14.) Cserszegtomaj, Bottyaháti utca 1602/6. hrsz. ingatlan ivóvízellátása és 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság hosszasan tárgyalta az ügyet, 10.000.000 
Ft összegű beruházásról van szó. A 3 alternatíva közül legkedvezőbb költségvonzatú a 
Bottyaháti utca felőli megvalósítás. Ezzel rendeződne az utca 250 m-es szakaszának 
jogviszonya. Az ügyben 9 db ingatlan érintett, melyek tekintetében az önkormányzat által 
felajánlott vételár el nem fogadás esetében kisajátítási eljárás fog megindulni. Véleménye 
szerint ez utóbbi a valószínűbb. A bizottság az előterjesztésben szereplő „A” határozati 
javaslat elfogadását javasolta. 
Kőműves Károlyné alpolgármester: Ezt a problémát már régebben egyszerűbben, kedvezőbb 
költségek mellett meg lehetett volna oldani. Egy konkrét kérelmező igényli a szóban forgó 
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés megvalósítását. Az ingatlan megvételekor a tulajdonos 
tudta, hogy a terület nincs ellátva közművekkel. Véleménye szerint a megvalósítás 
költségeihez a tulajdonosnak is hozzá kellene járulni. 1997-ben út felajánlás függvényében 
kaptak építési engedélyt. Ezt az utat akkor felajánlhatták volna az önkormányzat felé. Építési 
engedélyek az elhangzottak alapján felelőtlenül, vagy nem megfelelően kerültek kiadásra. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata a koncessziós díj terhére nem tudja a beruházást 
megvalósítani. Álláspontja az ügyben az előző testületi üléseken is elhangzottakhoz képest 
változatlan, a beruházás megvalósításának egyik alternatíváját sem támogatta. 
Román Erika képviselő: Véleménye szerint az út helyzetének jogi rendezése és a közművek 
megépítése külön kezelendő téma. Javaslata szerint az önkormányzat a szóban forgó út 
jogviszonyát rendezze, még mielőtt az ingatlantulajdonosok bármelyike lezárná a Bottyaháti 
utcát, aminek egy szakasza saját ingatlanoknak a része. Az út teljes hossza önkormányzat 
tulajdonában lévő út legyen, az átmenő forgalom ne magánterületeket használjon. Az eljárás 
során láthatóvá válik az ingatlantulajdonosok hozzáállása, ezt követve újra fontolóra vehető a 
közművek megépítése. 
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Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: Amennyiben az önkormányzat a Bottyaháti utcában 
megvalósítja az ivóvízellátását és szennyvízelvezetését, azoknak a tulajdonosoknak kell 
hozzájárulást fizetni, akinek a területe előtt elmegy a csatornahálózat. 
Szeles András György bizottsági elnök: A hozzájárulások befizetése már megtörtént, van 
meglévő csatornahálózat, csak az nem az úton megy, mert a nyilvántartás szerint az utca egy 
része nem út, hanem magánterület. 
Bartha Gábor polgármester: Van egy belterületi ingatlan, melyre az önkormányzatnak 
biztosítani kellene az infrastruktúrát. A képviselő-testület előtt már többször volt az ügy, több 
oldalról is próbálták megközelíteni, több megoldási módot vizsgáltak, az ügy többszöri 
tárgyalásával nem a megoldáshoz jutottak közelebb, sokkal inkább újabb és újabb 
anomáliával kerültek szembe. Önmagában az is egy anomália, hogy magánterületen halad 
koncessziós díjjal terhelt községi csatornahálózat. 1980-ból való öröksége az 
önkormányzatnak, hogy a Bottyaháti utca tulajdonviszonya rendezetlen. A kérelmet 
beterjesztő ingatlantulajdonos jogi útra tereli az ügyet, amennyiben nem látja az 
önkormányzat részéről a szükséges infrastruktúra kialakítására irányuló hajlandóságot.  
Szeles András György bizottsági elnök: Véleménye szerint a Bottyaháti utca felőli ingatlanok 
tulajdonosait meg kellene keresni, hogy felajánlják -e a területük Bottyaháti utca 
nyomvonalára eső részét. Ennek az eljárásnak rövidebb idő- és jóval alacsonyabb 
költségvonzata van, mint a kisajátításnak. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatát, az előterjesztésben szereplő „A” határozati 
javaslat elfogadását. A határozati javaslatba beleilleszthető, hogy első lépésként az út 
jogviszonya kerül rendezésre. 
A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen és 1 nem szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

51/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Bottyaháti 
utca ivóvíz- és szennyvízellátás bővítésének megvalósítását a Bottyaháti út felőli kialakítással 
jóváhagyja. Fedezetet biztosít a tervezés, engedélyezés vonatkozásában a koncessziós díj, a 
tulajdonjog rendezés vonatkozásában az általános tartalék terhére.    
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző  

 
15.) Cserszegtomaj, 374. hrsz. ingatlanon megvalósult sportöltöző épületfeltüntetése 

             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: 
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52/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő 
Cserszegtomaj 374. hrsz. ingatlanon megvalósult sportöltöző feltüntetéséhez a GEOPART Bt. 
által készített változási vázrajnak megfelelően, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
vázrajzok aláírására. Hozzájárul az épületfeltüntetés földhivatali átvezetése után a 
vagyonkataszter módosításához. 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 

16.) Cserszegtomaj, 1474/6.-/7. hrsz. ingatlanokon megvalósuló építmények 
épületfeltüntetése 

            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: 
 

53/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában lévő 
Cserszegtomaj 1474/6.-7. hrsz. ingatlanokon megvalósult építmények feltüntetéséhez a 
GEOPART Bt. által készített változási vázrajnak megfelelően, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a vázrajzok aláírására. Hozzájárul az épületfeltüntetések földhivatali átvezetése 
után a vagyonkataszter módosításához. 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 

17.) Arany Pillangó Alapítvány támogatási 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 50.000 Ft összegű támogatás 
megállapítását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság javaslatával kiegészített határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
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54/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany Pillangó Alapítvány által 
támogatott Illés Fanni magyar válogatott paraúszó fejlődését és versenyekre való felkészülését 
50.000 Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére. 
Határidő: 2013. április 15. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 

18.) Egyebek 
              
Bartha Gábor polgármester: A napirendek tárgyalása előtt tájékoztatatta a jelenlévőket, hogy 
a településen jelentős számú idős gondozását ellátó NAPÁVA nevű társaság a dolgozók 
munkakörülményei miatt nem látja el január 18. óta a feladatot. A Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézményt Fenntartó Társulás az eddig lefolytatott tárgyalások alapján kész 
felvállalni a feladatellátást, ehhez a működési engedélyüket módosítani kell. A feladat 
ellátásához szükséges munkaerő kapacitás a Társulás rendelkezésére áll. A társulás fenntartója 
Hévíz Város Önkormányzata, Papp Gábor polgármestertől jövő hét csütörtökre 8 órára kapott 
időpontot újabb egyeztetésekre. Amennyiben július 1-től továbbra is működik a Társulás, a 
NAPÁVA Kft. által gondozott 60-70 ápolt ellátását biztosítani fogja. Jelen pillanatban erre 
95% esély van. Ha ez mégsem valósulna meg, akkor a hasonló problémával küzdő Sármellék 
Község Önkormányzatával karöltve kell a július 1. után kialakuló helyzetre megoldást 
keresni. 
 
Bartha Gábor polgármester 17 óra 45 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
 

18/1.) Temető utca gépjármű forgalmának szabályozása 
                       Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                       (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Kőműves 
Károlyné alpolgármesternek, a napirend előterjesztőjének. 
Kőműves Károlyné alpolgármester: Az út nem gépjármű forgalom lebonyolítására lett 
kialakítva. Ennek nyomatékosítása érdekében szükséges KRESZ tábla és más kiegészítő tábla 
kihelyezése. 
Román Erika képviselő: Elmondta, a sírköves viszont fentről a temető bővítéssel kialakított új 
részt máshonnan nem tudja megközelíteni, ezért a forgalom irányítását úgy kell megoldani, 
hogy az ilyen jellegű közlekedés biztosítva legyen. Tudatosítani kell, hogy ez zsákutca, nem 
átmenő gépjármű forgalom lebonyolítására szolgál.  
Bartha Gábor polgármester: Képviselőtársaival egyetértve leszögezte, a forgalom irányítását 
ésszerűen kell megoldani, forgalomtechnikai eszközökkel el lehet érni, hogy az úton átmenő 
gépjárműforgalom ne bonyolódjon. A meglévő kaput kell rendbe hozni, illetve KRESZ táblát 
kell kihelyezni. 
Simon Aladár községgazda: Véleménye szerint információs táblát is szükséges kitenni, mely 
tájékoztat a temetőbe való bejutás rendjéről.  
 

18/2.) „A” típusú eTanácsadó munkakör betöltése 
                      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                      (szóbeli előterjesztés) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A Teleház helyiségének, mint 
önkormányzati vagyontárgynak a használatáról van szó, az ügyet korábban már tárgyalta a 
testület. A Teleházban idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt keretén 
belül valósulna meg a képzés. Süliné Elekes Éva művelődésszervező töltené be az „A” típusú 
eTanácsadó munkakört, vele kötne munkaszerződést az NT Nemzetközi Technológiai 
Nonprofit Közhasznú Kft. A munkaszerződés megkötéséhez szükség van Berta Sándorné 
jegyzőasszony hozzájárulására. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is tárgyalta tegnap az 
ügyet, kérte Szeles András Györgyöt, a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag támogatta a Teleház idegen 
nyelvi és informatikai oktatásra irányuló használatát. Amennyiben Süliné Elekes Éva 
művelődésszervező elvállalja a feladat ellátását, nem külsős személynek kell a használatot 
biztosítani. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely alapján Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt keretén 
belül A” típusú eTanácsadói feladatok ellátását Süliné Elekes Éva művelődésszervező részére 
engedélyezi. A képzéshez hozzájárul, a Teleház helyiségét erre a célra biztosítja. 
A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése projekt keretén belül A” típusú eTanácsadói feladatok ellátását 
Süliné Elekes Éva művelődésszervező részére engedélyezi. A képzéshez hozzájárul, a 
Teleház helyiségét erre a célra biztosítja. 
 
Berta Sándorné jegyző: A közalkalmazotti törvény alapján a munkáltató hozzájárulása 
szükséges további jogviszony létesítéséhez. 
  

18/3.) Szivárvány utcai útfelajánlás 
                      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                      (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Korábbi telekmegosztás során 
kialakult 199 m2 nagyságú, 1488/11 helyrajzi számú ingatlant ajánlotta fel az önkormányzat 
felé megvételre a tulajdonosa. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 2 nem szavazattal az 
ingatlan megvásárlását elutasította. A meglévő utak fenntartása is nehézségekbe ütközik, a 
bizottság véleménye alapján az önkormányzat ne szerezzen tulajdonjogot újabb út felett. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tett fel a szóbeli előterjesztést, mely szerint 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni az 
1488/11 hrsz-ú 199 m2 nagyságú saját használatú út megjelölésű ingatlant.  
A szavazást követően megállapította, hogy 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-
testület a szóbeli határozati javaslat elfogadását elutasította. 
 

18/4.) Hóeltakarítás teljesítése 
                      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                      (szóbeli előterjesztés) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az idei téli időjárás sok feladatot 
rótt az önkormányzatra, március 24-ig 4.686.557 Ft-ot kellett a hó eltakarítására fordítani. Ez 
az összeg nem tartalmazza a 25-én hétfőn leesett hó eltakarításának költségeit. 
Kihangsúlyozta, a hó eltakarítására éveken keresztül 1.500.000 Ft fedezetet biztosított. Az 
időjárás által okozott munkák ezzel nem értek véget, mert az utak helyreállítása ez után 
következik. Megköszönte Simon Aladár községgazda áldozatos munkáját és helytállását 
különösen annak okán, hogy a rendkívüli havazás mind a 4 alkalommal ünnepnapra esett. 
Kifejezte abbéli reményét, hogy a jövőben nagyobb számú vállalkozók fognak a 
hóeltakarításban közreműködni. Az elmúlt téli időszakban egy helyi vállalkozó állt helyt.  
Simon Aladár községgazda: Nagy veszteség volt, hogy az önkormányzat traktora megsérült. 
A munkákat nehezítette ez erős szél, a megtisztított útra hamar visszafújta a havat. További 
problémát okozott az, hogy a nagy mennyiségben leesett hó hirtelen kezdett olvadni, ekkor 
még a település egy részén a hóeltakarítás sem fejeződött be, máris a helyenként 30-40 cm-es 
hókásától kellett utakat megtisztítani. Az utakat a hókásától kellett sürgősen megtisztítani, 
mert a megolvadt hó éjszaka ráfagyott az útra, ami nagymértékben nehezítette a közlekedést. 
Végeredményben a településen nagyobb fennakadás nem volt. 
Bartha Gábor polgármester: A hóeltakarítás tekintetében az elmúlt időszakban nyújtott 
eredménynél jobbat nem tud az önkormányzat elérni. A harmadik havazás alkalmával 
előfordult, hogy Zala megyében még voltak a hó által elzárt települések, Cserszegtomajon 
biztosítva volt a közlekedés, ennek ellenére az önkormányzathoz érkezett lakossági bejelentés 
arról, hogy kapubejárók nincsenek kitakarítva. A jövőben a hasonló kritikus időjárás ideje 
alatt a lakosságtól több türelmet és megértést kért. Március 14-én a Rezi úton a hídnál az 
önkormányzat költségét terhelve biztosítva volt gépi ügyelet a községgazda 
közreműködésével, e nélkül a közlekedés ezen a szakaszon megbénult volna. A március 14. 
napra tervezett ünnepség 11 óra 30 perckor meghozott döntés alapján elmaradt a kritikus 
időjárási viszonyokra való tekintettel. A községgazdának tudomása van arról, hogy a 
településen hol laknak szívbetegek, dialízises betegek, valamint kismamák, a hóleltakarításnál 
a település ezen részeire az önkormányzat különös figyelmet fordított. 
Román Erika képviselő: Az önkormányzat már régebben kérte, hogy a Rezi úton a híd és a 
domb közti szakaszon legyen hófogó kihelyezve. Véleménye szerint az idei tapasztalatok 
alapján a Majori utcában is érdemesebb lenne hófogót kitenni, mint utólag nagyobb 
mennyiségű havat eltakarítani. A településen fel kell deríteni azokat a szakaszokat, ahol 
hófogóval megelőzhető lenne nagyobb hótorlaszok és átfújások kialakulása. Ezek ellenére 
tapasztalatai alapján Keszthely egyes részein rosszabb állapotban voltak az utak, mint 
Cserszegtomajon. 
Bartha Gábor polgármester: A napirend tárgyalását határozathozatal nélkül lezárta. 
 

18/5.) „Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” tárgyú pályázat megvalósulásának 
helyszínére tájékoztató táblák kihelyezése 

                      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                      (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az ülés elején körbeadott 
prospektusokban szereplő táblák kerülnének ki a pályázat megvalósulásának helyszínére. 
Képviselőtársai jóváhagyását követően a táblák beszerzése a holnapi napon megkezdődhet.  
Az ügyben nincs szükség határozathozatalra. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a „Cserszegtomaj 
Zölden Gondolkodik” tárgyú pályázat megvalósulásának helyszínére tájékoztató táblák 
kihelyezését. 
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18/6.) Június havi soros, nyilvános Képviselő-testületi ülés időpontjának 
módosítása 
                      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                      (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata alapján a soros, nyilvános ülések időpontja minden hónap utolsó hete, 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi I. félévi munkaterve 
alapján a munkatervben szereplő ülések minden hónap utolsó szerdáján kerülnek megtartásra. 
Mivel az erdélyi kirándulás időpontjával egybeesik a hónap utolsó szerdája, június 26. napja, 
a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén elhangzott javaslat alapján a júniusi 
soros, nyilvános ülés időpontja június 19. szerda.  
Szavazásra tett fel a szóbeli határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a június havi soros, nyilvános ülését június 
19-én szerdán tartja meg. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2013.(III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a június havi soros, nyilvános 
ülését június 19-én szerdán tartja meg. 
Határidő: 2013. június 19. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18 óra 44 perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
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