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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 
25-én 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Molnár Gabriella Palkovics Zoltánné, Román 
Erika, Szeles András György képviselők; 
Tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző
Távolmaradt: Elekes István és Kőműves Károlyné képviselők 
Polgármesteri Hivatal részéről: Varga Viktória és Simon Aladár köztisztviselők

Napirend előtt:

Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 4 képviselő és a polgármester jelen van. A rendkívüli ülést 15 óra 05 
perckor megnyitotta. Az ülés összehívását a 2. napirend alatti hiánypótlási felhívás indokolja.

Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatának elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 

Szavazásra tette fel a napirendi sor elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 igen 
szavazattal a napirendi sort elfogadta.

Napirend:

1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(V.30.) 
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Bartha Gábor polgármester
(előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: A szeptember 19. napján megtartott ünnepi ülésen 
eredménytelen volt az 5 fős Pénzügyi és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztása, ezért a 
rendelet újabb módosításával az előterjesztésben foglaltak alapján 3 főben lett meghatározva a 
tagok létszáma.
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet 
elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy egy  képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 19/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete 
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Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 30.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról

2.) Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának teljesítése vis maior 
igénybejelentéssel kapcsolatban
Előadó: Bartha Gábor polgármester
(levél és határozati javaslat a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: A Magyar Államkincstár által küldött felszólításban foglaltaknak 
kell eleget tenni. A munkaterv szerint  október 30. napján lesz a következő soros testületi ülés. 
Rendkívüli ülés összehívása nélkül a felszólításban megállapított határidőre a hiánypótlásnak 
az önkormányzat nem tudna eleget tenni.

Simon Aladár községgazda: A benyújtott igénylésben a kerekítések lettek kifogásolva, a 
becslések összegét kérik pontosítani. Az arány marad, mely szerint 30 % önrész szükséges 70 
% támogatás megállapításához. A szakértő díja fix összeg. Ezen kívül szerepel a felsorolásban 
olyan utca, melynek egy része magánterületként van nyilvántartva. Elmondta, a mai napon 
volt a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságánál egyeztetni. 

Berta Sándorné jegyző: A hiánypótlásra való felhívás pénteken, 20-án érkezett, az abban 
előírtak teljesítésére 7 nap áll rendelkezésre. Visszahivatkozva Simon Aladár községgazda 
által elmondottakra, az önkormányzat által biztosított önerő marad 30 %, így a benyújtott 
igénylésben foglaltakhoz képest többletköltség várhatóan nem keletkezik. 1.737.486,- Ft 
összegű saját forrás biztosítása mellett  a Vis maior támogatási igény  4.054.134,- Ft-ra lett 
benyújtva. Ha a támogatás mértéke csökken, ennek megfelelően arányosan csökken az önerő 
mértéke. A Magyar Államkincstár elég hosszú listát bocsátott ki, remélhetőleg az 
önkormányzat meg tud felelni az elvárásoknak. A lehetőséggel minden képen élni kell. Az 
önkormányzat felelőssége, hogy ne maradjon le támogatásokról abban az esetben sem, ha 
csak kevesebb összegről is van szó.

Bartha Gábor polgármester: Simon Aladár községgazda által említett szakértői díj több, mint 
600.000,- Ft. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

151/2013.(IX.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis 
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: 2013. július 24-én Cserszegtomaj községre lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék által megrongálódott utak helyreállítása. A káresemény helyét és 
helyszínét a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

A káresemény forrásösszetétele:
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Megnevezés 2013. év %
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül)

1.560.147.- Ft 30 %

Biztosító kártérítése 0 Ft 0

Egyéb forrás 0 Ft 0

Vis maior támogatási igény 3.640.341.- Ft 70 %

Források összesen 5.200.488.- Ft 100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.200.488.- Ft, 
melynek fedezetét az  önkormányzat  nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani. 

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

§ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az  Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

§ Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását.

§ Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni.

§ A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I. 31.) számú 
Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Bartha Gábor polgármester

Bartha Gábor polgármester: Az alábbiakról adott tájékoztatást.
Sármellék Község Önkormányzata szeptember 28-án szüreti felvonulásra, az azt követő 
ünnepi műsorra, valamint 29-én Szent Mihály napi tűzgyújtásra várja a képviselőket.
Ma este Keszthelyen országgyűlési találkozó lesz a rezsicsökkentés okán.
Holnap politikai rendezvényre ellenzéki párt képviselője érkezik Keszthelyre.
Szeptember 27-én pénteken az általános iskola vetélkedőkkel egybekötött sportnapot tart, 
ezen a napon tanítás nem lesz.
Szeptember 28-án szombaton 15 órától kerül megrendezésre a Tornacsarnokban az Idősek 
Napja. 
Szeptember 29-én vasárnap 13 órakor Keszthely-Kertvárosban szüreti felvonulás kezdődik, a 
rendezvényen cserszegtomaji fellépők is lesznek. 

Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést Bartha Gábor polgármester 15 óra 20 
perckor bezárta.

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

Illés Andrea sk.
jegyzőkönyvvezető


