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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 29-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, Szeles András György alpolgármester, Elekes István, 
Kőműves Károlyné, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Illés Andrea, Simon Aladár és 
Varga Viktória köztisztviselők, Kocsis Zsuzsanna közművelődési szakember 
 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről:  Kovács Imréné óvodavezető és 
Pálmai Melinda óvodavezető-helyettes  
 
Lakosság részéről: 4 fő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2014. év első soros testületi ülésén. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő és a polgármester jelen van. Az 
ülést 16 óra 06 perckor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen szavazattal a 
jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte képviselőtársait, a napirendi sort kívánják –e kiegészíteni?  
Kőműves Károlyné képviselő: Jelezte, napirend előtt kíván felszólalni, valamint Cserszegtomaji 
„Krónika” tárgyban interpellálni kíván. 
Elekes István képviselő: Jelezte, kamerafelvétel tárgyában interpellálni kíván, valamint a szilveszteri 
zártkörű rendezvény tárgyában kérdést kíván feltenni Szeles András György alpolgármester felé. 
Bartha Gábor polgármester: A Pénzügyi és Kulturális Bizottság hétfői ülésén elhangzottak alapján 
javasolta, a meghívóban szereplő 20. napirendet a testület vegye le a napirendek sorából.   
Javasolta, az „Egyebek” napirend alá a testület fogadja be a „Sporttelephely felújítási pályázathoz 
(kerítésépítés) pályázati önerő biztosítása a Z + D Cserszegtomaj SK. Labdarugó Szakosztály 
számára” tárgyú napirendet, valamint a „Tomaji Szent Anna templom felújításának támogatása” 
tárgyú napirendet. 
Szavazásra tette fel a napirendi sor elfogadását az elhangzott módosításokkal.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen szavazattal a 
módosult napirendi sort elfogadta. 
 
Napirend előtt:  
 
Kőműves Károlyné képviselő: A kamerafelvétellel kapcsolatban kíván napirend előtt felszólalni. A 
képviselők megkérdezése nélkül második alkalommal készül felvétel a képviselő-testület üléséről. 
Kérte Bartha Gábor polgármestert, indokolja meg a kihelyezett kamera okát és célját. Megjegyezte, a 
felvételekből szeretne kapni. Javasolta, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata legyen 
módosítva, hogy a képviselő-testület üléseiről kép- és hangfelvétel készülhet. 
Bartha Gábor polgármester: A november 18-án megtartott közmeghallgatáson elhangzott, hogy a 
képviselő-testület ülései a Keszthelyi Televízióban Cserszegi Magazin című műsor keretében 
élvezhetőek lesznek. Ennek első lépése, hogy az ülésről felvétel készüljön. Semmilyen kizáró ok 
nincsen arra vonatkozóan, hogy az ülésekről ne lehetne kamerafelvételt készíteni. Az adathalmazt, 
amennyiben képviselőtársai igénylik, rendelkezésükre bocsájtja. Az így készült anyagok lejátszhatóak 



 2

lesznek az önkormányzat honlapján. Aki nem tud részt venni a testület nyilvános ülésein, de kíváncsi 
az ott elhangzottakra, megtekintheti az arról készült felvételt. Tudomására jutott, hogy Elekes István 
képviselő felkereste Berta Sándorné jegyzőt a felvétel készítéséhez kapcsolódó jogszabályi háttért 
illetően. Jogszabály a felvétel készítését nem tiltja, viszont annak felhasználást szabályozza. 
Képviselőtársa által javasolt Szabályzat módosítására akkor van lehetőség, ha azt a képviselő-testület 
indítványozza, majd döntést hoz a módosításról. A demokrácia legszebb kiteljesedése a képviselő-
testületi ülés, a képviselők közszereplést vállalnak.  
Elekes István képviselő: Kamerafelvétel tárgyában kért interpellációja az elhangzottakra irányult 
volna, így hozzászólásában fejti ki, amit az interpellációban kívánt volna elmondani. Véleménye 
szerint a felvétel készítését megelőzően a testületi ülésre elő kellett volna terjeszteni a javaslatot. Nem 
etikus, hogy a testület tagjainak megkérdezése nélkül lett kamera beállítva. A nyilvánosságtól nem 
zárkózik el. A településen sok minden azóta nyilvános, mióta ő nyilvánosságra hozza. Az sem lett 
megkérdezve a képviselőktől, hogy tartanak –e igényt másolati példányra.  
Kőműves Károlyné képviselő: Felkérte Berta Sándorné jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésre terjessze elő az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 
Elekes István képviselő: Nem zárkózik el attól, hogy közte és az önkormányzat között történt 
levélváltás nyilvánosságra kerüljön, akár ezen napirenddel kapcsolatban. Levelének célja nem az volt, 
hogy ne készüljön felvétel, hanem az, hogy helyes mederbe kell terelni az ügyet.  
Bartha Gábor polgármester: Felkérte Berta Sándorné jegyzőt, hogy hozza be az ülésre és ismertesse 
Elekes István képviselő és az önkormányzat közötti levélváltás tartalmát.  
 
Bartha Gábor polgármester 16 óra 25 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
 
Berta Sándorné jegyző ismertesse a levélváltás tartalmát.  
 
Szeles András György alpolgármester: Elszomorító, hogy van olyan képviselő, akinek az a 
legfontosabb, hogy van –e a testületi ülésen kamera. Véleménye szerint a településen sok megoldásra 
váró feladat van. 
Elekes István képviselő: A januárban megjelent „Krónika” című helyi lap tartalma okán vannak 
aggályai a kamerafelvétellel kapcsolatban. 
Román Erika képviselő: Ügyrendi javaslat fogalmazódott meg a Szabályzat módosításával 
kapcsolatban. Tanúsítson a testület ráutaló magatartást a módon, hogy Kőműves Károlyné képviselő 
kérését tudomásul vette és a módosító javaslat el fog készülni. 
Bartha Gábor polgármester: Jegyzőasszony jegyezte a kérést, a következő testületi ülésre elkészül az 
előterjesztés.  
 
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. A két ülés között eltelt időszak alatt tett 
intézkedésekről nem készült külön beszámoló, azt felölelik a most tárgyalt napirendek 
előterjesztéseiben foglaltak. Cserszegtomaj Község Önkormányzatához érkezett tájékoztató levél 
alapján Manninger Jenő országgyűlési képviselő a 71-es számú elkerülő út és a Rezi út 
keresztezésében körforgalom kialakítása ügyében megkereste Németh Lászlóné Miniszter Asszonyt. 
Továbbá elmondta, 3 nyertes pályázat tekintetében támogatáshoz jutott az önkormányzat. Ilyen a vis 
maior támogatási igény, a nyári rendezvények költségeinek kompenzálása és a 2014. évi II. Népzenei 
Fesztivál. 
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Elekes István képviselő: Kérdezte, a közvilágítás aktív elemeinek karbantartása ügyében megkötött 
szerződésbe bekerült –e ügyeleti telefonszám, illetve az, hogy 24 órás ügyeleti rendet biztosít a 
társaság. A napirend tárgyalásakor ezek a javaslatok elhangzottak.  
Simon Aladár községgazda: Az ügyeleti telefonszám bekerült a szerződésbe. A társaság nem azt 
vállalta, hogy 24 órás ügyeleti rendet biztosít, hanem  azt , hogy a bejelentést követő 24 órán belül a 
hibát elhárítják.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta.  
 

2.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

           (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. A tavalyi év szép gazdasági éve volt az 
önkormányzatnak. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet elfogadását 
javasolta. 
Elekes István képviselő: Az általános tartalék változásnál 7.700 e Ft utak karbantartására lett 
felhasználva. Ez konkrétan mire lett fordítva? 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: A vis maior pályázat önereje és a Gyertyános köz karbantartási 
költsége volt. 
Kőműves Károlyné képviselő: Milyen munkák lettek a Gyertyános közben elvégezve? 
Simon Aladár községgazda: 15-20 méter hosszúságban aszfaltozás történt és lejtési viszonyok lettek 
kialakítva. Közlekedéshatóság is kötelezte erre az önkormányzatot.  
Kőműves Károlyné képviselő: Kimutatást kért a Gyertyános közben végzett munkák költségeiről. 
Elekes István képviselő: A tervezet 16. § (2) bekezdésével kapcsolatban elmondta, még nem 
találkozott olyan napirendi ponttal, mely szabad pénzeszköz lekötéséről adott volna információt. Jó 
lenne, ha a testület látná, hogy milyen lekötési lehetőségek közül lehet választani. 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzat nem rendelkezik szabad pénzeszközzel. Felcímkézett 
összegekről van szó, ami a felhasználásáig van lekötve.  
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: A költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, a 
bevételekhez vannak kiadások hozzárendelve. Amennyiben előre látható, hogy 30 napig nem lesz 
felhasználva bizonyos pénzeszköz, erre az időre kamat, vagy értékpapír céljából befektethető, 
pénzintézetnél leköthető. Az értékpapír hosszabb távú befektetés, ehhez testületi döntés szükséges. A 
lekötött pénzeszközök hónapról-hónapra vannak lekötve, kiemelt kamatozást nyújtanak a 
pénzintézetek.  
Bartha Gábor polgármester: A tavalyi évben lekötött pénzeszközök kamata majdnem teljes 
mértékben fedezte a Szociális Bizottság által nyújtott támogatásokat. 
Elekes István képviselő: Minden hónapban ülésezik a képviselő-testület, a jövőben tájékoztatást kért a 
lekötésekről és azok kamatairól. A rendelet-tervezet 19. § (2) bekezdése alapján „A helyi 
önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.” A képviselők 
felelősségteljes döntéséhez szükség van ezen információkra. 
Berta Sándorné jegyző: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló közé 
bevonható a kért tájékoztató. 
Román Erika képviselő: Véleménye szerint kezelhetetlenül van összefűzve a napirendhez tartozó 
anyag, ezen kívül a táblázatok nagyon apró betűmérettel vannak kitöltve. A 4. számú melléklet nem 
tartalmazza, hogy az Aranykorúak Nyugdíjasklub részére utazásukhoz a busz- és az étkezés 
költségének biztosítása a polgármesteri keret terhére történt. A táblázatban csak az éves támogatásként 
meghatározott 400 e Ft szerepel. Az ezen felül nyújtott hozzájárulásokat támogatásnak kell tekinteni, 
vagy teljesen mindegy, hogy a költségevetésben hova kerül lekönyvelésre? Ha támogatás, akkor miért 
nem szerepel a támogatások között? Ilyen formán félrevezető az előterjesztés. Idézett a tervezet 15. § 
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(2) bekezdéséből. „A támogatásokról írásbeli elszámolási kötelezettség (a támogatott nevére szóló 
bizonylatok másolata, szöveges beszámoló a célszerinti juttatás megvalósulásáról) terheli a külső 
szervet, személyeket, alapítványokat. A képviselő-testület felé kell elszámolni.” 
Bartha Gábor polgármester: A polgármesteri keret a költségvetés része, kifizetése a tartalék keret 
terhére történik. A keret összege Cserszegtomajon 2.000.000,- Ft-ban lett meghatározva. Amíg a 
költségvetésben van tartalék keret, addig biztosítható polgármesteri keret is. Az összeg felhasználása 
nem kizárólag az Aranykorúak Nyugdíjasklub és az ifjúsági sportolás támogatásában merült ki. A két 
ülés között megtett intézkedésekről szóló beszámoló keretén belül minden testületi ülésen beszámol a 
keret felhasználásáról. Nincs olyan tétel, ami kikerüli a képviselő-testületet. Az előterjesztésben 
foglaltakat úgy kell értelmezni, ahogy le van írva, az nem félrevezető. 
Román Erika képviselő: A polgármesteri keret adható, nem pedig örökölhető, mint ahogy az 
közmeghallgatáson elhangzott. Előzőleg annak összege 1.000.000,- Ft-ban lett meghatározva, 2013. 
évre a képviselő-testület elfogadta a keretet, az összegét 2.000.000,- Ft-ban állapította meg. 
Tolvéth Gyula Aranykorúak Nyugdíjasklub vezetője: A Nyugdíjasklub nevében megköszönte, hogy az 
éves megállapított támogatáson túl is segítette az önkormányzat a Klubot. A segítség több mint 70 
embert érint. Elmondta, több mint 10 éven keresztül képviselője volt a településnek. Ez idő alatt 
polgármester nem lett felelősségre vonva képviselő által a polgármesteri keret felhasználásáról. A 
polgármester a saját felhasználású keret összegét a település lakói, helyi sportolók, civil szervezetek 
támogatására fordítja, utólag erről el kell számolnia. Választópolgárként nem tud azonosulni ezzel a 
képviselői hozzáállással, véleménye szerint a képviselő-testület így érdemi munkát nem tud végezni.   
Elekes István képviselő: A költségvetés tételei fel vannak címkézve. A demokráciának nem az a 
lényege, hogy mindenki egyetért a másikkal. A képviselők felelnek a költségvetés teljes összegével, 
így a költségvetés alakulásáról kérhetnek tájékoztatást, ezen kívül előfordulhat, hogy egy képviselő 
nem ért egyet egy felvetéssel. 
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzati törvény alapján az önkormányzat gazdálkodásáért a 
polgármester vonható felelősségre. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása szükséges, mert a 
novemberi módosítás óta bekövetkezett változásokat pontosan fel kell abban tűntetni. Egyéb 
hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2014 (I. 30.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (III.28), 14/2013 
(VI.20.) 18/2013 (IX.12.) és 23/2013 (XI.29.) önkormányzati rendeletekkel többször módosított 

1/2013 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

3.) A 2014. évi költségvetési rendelet első olvasata 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Megköszönte Boros Lajosné pénzügyi ügyintézőnek az 
előterjesztés készítése során kifejtett munkáját. Elmondta, a civil szervezetek részére elkülönített 
6.000.000,- Ft keretösszeg a későbbiekben kerül felosztásra. A Polgármesteri Hivatal létszámbővítését 
a bizottság nem támogatta. Kérte Berta Sándorné jegyzőt, belső átszervezéssel gondoskodjon a 
túlterhelt dolgozók tehermenetesítéséről.  
Elekes István képviselő: Kérdezte, a művelődési házhoz rendelt plusz létszám a teleház 
üzemeltetéséhez kapcsolódik? Közfoglalkoztatott, illetve teljes munkaidőben, vagy 4 órában 
foglalkoztatott munkaerőről van szó? Kérdezte, a temetői gondnok mindkét temetőt gondozná? Az 
előterjesztés alapján a temető körbekerítése után lenne alkalmazva. Véleménye szerint az alkalmazása 
ez előtt is lehetséges. A tervezetbe szerepel koncessziós díj. Kérdezte, a tervezést megelőzte előzetes 
felmérés?  
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Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: A maradványérték van betervezve, a DRV  Zrt. tartozik a 2013. év 
II. félévi díjjal. Az összeg az előzetes befizetések alapján lett tervezve.  
Elekes István képviselő: A Sümegi úti kerékpárúttal kapcsolatban kérdezte, azt az önkormányzat előre 
megtervezteti, vagy majd a rendezési terv elkészülte után? Az előterjesztésben szerepel a két gépjármű 
beállásos garázs a rendőrségi irodánál. Ez az októberi soros ülés előterjesztései között szerepelt, akkor 
a testület levette a napirendek sorából a magas bekerülési költség miatt. Azóta lett bekérve új 
árajánlat? 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: A tavalyi évben kapott ajánlatból került a kerékpárút tervezésének 
költsége a tervezetbe, a rendezési tervhez rendelt összeg olyan munkarésznek a költsége, mely nem 
készül el 2013-ban, viszont kötelezettség lett hozzá vállalva. Testületi döntés született a garázs 
megvalósításról, ezért került be a tervezetbe. Műszaki ügyintézőkkel folytatott egyeztetést követően a 
megvalósítandó feladatok szerepelnek a tervezetben. 
Kőműves Károlyné képviselő: A Rendőrkapitányságon sincsenek garázsban a járművek. Pénzügyi 
Bizottsági ülésen is elmondta, célszerű lenne a Majori utca mart aszfalttal való burkolása, mely az 
általános iskola elől veszi el a forgalmat. Az önkormányzatnak van azon a részen területe, az utcát le is 
lehetne rövidíteni. Ilyen nagyobb mértékű beruházáson is gondolkodjon el a testület. Több 
beruházással nem értett egyet, mint például a Kútbarlang lejáratának korszerűsítése 3.000.000,- Ft 
összegben. 
Román Erika képviselő: Az 1. számú melléklettel kapcsolatban kérdezte, ha a Pénzügyi Bizottság nem 
javasolja a hivatal tekintetében a 2 fős létszámbővítést, akkor a személyi juttatások, és egyéb ide 
vonatkozó sorok módosulnak. Az óvodában plusz egy főhöz rendelt éves személyi juttatás 
11.000.000,- Ft. Az élelmezésnél maradt 8 fő, a hozzájuk rendelt éves személyi juttatás növekedett 
1.100.000,- Ft-tal. A hivatal esetében, ha a testület elfogadja a 15 főt, a személyi juttatás 9.500.000,- 
Ft-tal nő, az önkormányzat esetében 18-ről 16-ra csökkent a létszám, a juttatás összege pedig 
3.700.000 Ft-tal csökkent. Összességében 18.000.000 Ft többletkiadás jelentkezik. Volt már arra 
irányuló javaslat, hogy a temető gondnoki feladatok ellátására az önkormányzat fizikai állományából 
lenne a két temetőbe dolgozó kijelölve, így nem lenne szükség két gondnokot alkalmazni. Javasolta, 
első olvasat alapján ne kerüljön sor rendeletalkotásra. Az előterjesztésben sok nyitott kérdés van, 
többek között a létszámok tekintetében, valamint szerepel benne olyan beruházás, mellyel nem tud 
azonosulni. A testület 7. napirend alatt fogja az éves közbeszerzési tervet tárgyalni. Véleménye szerint 
megbecsült összegek ne kerüljenek bele a költségvetésbe külön sorokra bontva. Kerüljön az adott ügy 
a szükséges árajánlatokkal a testület elé döntéshozás céljából, hogy a beruházást ténylegesen meg 
fogja -e valósítani.  
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: A temetői karbantartó alkalmazása javaslatként szerepel a 
szövegezésben, a költségvetésbe nincs betervezve. Az óvoda esetében nem lehet a személyi 
juttatásokat összehasonlítani a tavalyi összegekkel. A létszám 2013. szeptember 01-től növekedett 2 
fővel, 2014. január 01-től ismét növekszik 1 fővel. Román Erika képviselő asszony által kimutatott 
differenciát az is indokolja, hogy teljesen megváltozott a pedagógusok bérezése.  2013. szeptember 
01-től december 31-ig a pedagógusok béremelésére volt támogatás, ami január 01. napjától megszűnt. 
A hivatal esetében a tervezett 2 fős létszámbővítésen kívül a soros béremelések, valamint 
jogszabályban meghatározott juttatások teszik ki az emelkedést. Az önkormányzatnál 2013-ban 6 fő 
közfoglalkoztatott volt betervezve napi 8 órás munkaidőre, viszont ennek kihasználásához nem voltak 
megfelelő feltételek biztosítva, így átlagban 4 fő volt ilyen módon foglalkoztatva. Emiatt jelentkezik a 
létszámban és a juttatásokban a csökkenés. 
Simon Aladár községgazda: A temetőgondnoki feladatok egész embert kívánnak, aki felel azok 
elvégzéséért. Amennyiben lehetséges, közfoglalkoztatás keretében lesz megoldva 1 fővel. 
Román Erika képviselő: 9. napirend alatt szerepel a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló 
beszámoló. Az ügyszámokból is kitűnik, hogy a hivatal dolgozói nagyon le vannak terhelve, 
egyetértett a betervezett plusz létszámmal. Aránytalanul vannak elosztva a feladatok a dolgozók 
között. Amennyiben mégis átszervezéssel történik a feladatmegosztás, a testület tegyen javaslatot, 
hogy mely dolgozó milyen feladatot vállaljon át. 
Bartha Gábor polgármester: Óva intette a testület tagjait, hogy a hivatal operatív munkájába 
belefolyjon. A létszámbővítés lehetősége ne legyen kizárva.  
Elekes István képviselő: Javasolta, a hivatalba legyen felvéve 1 fő, a további tehermentesítés belső 
átszervezéssel legyen megoldva.   
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Palkovics Zoltánné elnök: Pontosan 1,5 főről van szó a hivatal vonatkozásában. 1 fő hivatali 
dolgozóra, valamint 1 fő, napi 4 órában alkalmazott informatikus szakemberre lenne szükség. A 
bizottság álláspontja a belső átszervezés, amennyiben ez nem vezet eredményre, tárgyalja újból a 
testület létszámbővítést. 
Berta Sándorné jegyző: Amennyiben a testület nem határoz meg létszámot a hivatal tekintetében, 
pénzeszközt sem kellene odarendelni. Az összege a tartalékalapba kerüljön, év közben az előirányzat 
módosítható.  
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: 1,5 fő alkalmazása nélkül az 1. számú melléklet összegei az 
alábbiak szerint változnak. A hivatal esetében a személyi juttatás 8.200 e Ft-tal, a munkaadót terhelő 
járulék 2.214 e Ft-tal csökkenne, összességében 10.414 e Ft-os csökkenést jelent, az általános tartalék 
ezzel egyidejűleg 10.414 e Ft-tal növekedne. Így a személyi juttatás 58.820 e Ft-ra, a munkaadót 
terhelő járulék 16.346 e Ft-ra, az önkormányzat általános tartaléka pedig 30.777 Ft-ra módosulna. A 
hivatal létszáma pedig 13 fő-re változik. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb módosító javaslatokat várt a testület tagjaitól. 
Román Erika képviselő: A tomaji temetőnek kész tervei vannak, melynek része a Kútbarlang 
lejáratának rendezése. Ennek ismeretében a felújításához ne legyen 3.000 e Ft elkülönítve. Határozat 
sem született arról, hogy külön a barlang lejáratát az önkormányzat helyre kívánja állítani. Továbbá 
arról sincs döntés, hogy a Kultúrház épületét 7.000 e Ft értékben felújítja, illetve az udvarát 2.000 e Ft 
értékben rendbe teszi. Ezen kívül az Európa-tér helyreállításához rendelt 2.000 e Ft magas összeg, 
valamint az Okkerbányai birtok rendbetételéhez rendelt 2.000 e Ft nem biztos, hogy fedi a valóságot. 
Az óvoda és iskola udvarának rendezése nincs konkretizálva, hogy mit foglal magában. Cserszegi 
fűszeres tér kialakítása vonatkozásában, ha teret alakít ki az önkormányzat, előtte erről dönteni kell a 
testületnek. Szükségtelent urnafalat kialakítani a temetőben, a meglévő fal még nem telt be, nem 
mutatkozik erre nagy igény. A kőkereszt felújítása az a beruházás, amivel valóban egyetért. Korábban 
született arról döntés, hogy évente 2 kereszt felújítása történik. Véleménye szerint nem a képviselők 
elképzeléseit tükrözi a tervezet. 
Bartha Gábor polgármester: Az előterjesztésben szereplő számadatok nem légből kapott összegek. Az 
óvoda udvarának rendezése tapasztalatszerzést is jelent a későbbi Kultúrház udvarának rendezéséhez, 
amire 2.000 e Ft van elkülönítve. A Kultúrház esetében további 7.000 e Ft a fűtést, a homlokzatot és 
az ifjúsági klubot is magába foglaló teljes korszerűsítést jelenti. Ezek tervezett összegek, melyeket 
optimálisan kell felhasználni. Az Okkerbányai területtel gyarapodott az önkormányzat vagyona, azt 
viszont rendbe kell tenni. Az Európa-téren lévő buszváróhoz szükség van új tetőszerkezetre, ami 10-15 
évre helyreállítaná az állapotát. Román Erika képviselő asszony kifejtette negatív hangvételű 
véleményét, új ötletekkel viszont nem állt elő. 
Román Erika képviselő: Véleménye szerint javaslatai ellenére a rendelet-tervezet a mai ülésen 
elfogadásra kerül. Kérte, a beruházások előtt minden esetben legyenek árajánlatok kérve, melyek 
kerüljenek a testület elé. 
Elekes István képviselő: Az előterjesztésben szereplő beruházások közül hiányolta járdák építését. 
Szükség lenne a Dr. Bakonyi utca járdájának meghosszabbítására a temetőig. A közmeghallgatáson 
hangzott el több utca, például a Millennium utca vízelvezetésének megoldására irányuló kérés. 
Járdákon kívül gyalogátkelőkre is szükség van a településen például a Rezi úton. Az 5. számú 
melléklet alapján az Iskola utca felújítására 30.000 e Ft van rendelve. Az utca aszfaltburkolatú, 
véleménye szerint erre ne legyen ekkora összeg fordítva. 
Bartha Gábor polgármester: Az is a közmeghallgatáson hangzott el, hogy az Iskola utcában ott lakó 
mozgáskorlátozott személy speciális járművével nehezen tud közlekedni a kátyúk miatt. Az Iskola-tér 
tervezéséhez fog kapcsolódni a járda továbbépítése a temetőig. 
Román Erika képviselő: Az Európa-tér helyrehozatala során ez eredeti terveket kellene felhasználni, 
ehhez kellene költségeket rendelni. Az eredeti terven szereplő állapothoz képest a tér nincs befejezve, 
az új tetőszerkezettel sem érné el az eredeti tervben szereplő állapotát. Támogatta, hogy a tér helyzete 
legyen megoldva. A rendőrségi irodánál megvalósítandó két beállásos garázs terveit nem látta. Ha 
több információval rendelkeznének a képviselők, nem alakulna ki ilyen mértékű vita a rendelet 
tárgyalásánál. Kérte, a megvalósulásokba legyenek a képviselők jobban bevonva. 
Kőműves Károlyné képviselő: Képviselőtársát az a vád érte, hogy nem állt elő új javaslatokkal. A 
Kápolna sor tavaly fel lett újítva. Elhangzott az az ígéret, hogy vizesárok lesz kialakítva, mely a 
Kápolna sorról levezeti a vizet a Lovas utcában. 
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Simon Aladár képviselő: Ehhez átereszre lenne szükség. 
Bartha Gábor polgármester: Alpolgármester úrral nagy esőzések idején szemrevételezték a Kápolna 
sor helyzetét, a vízelvezetés megoldottnak tűnt. Az átkötő út tervének engedélyeztetése során az útnak 
minden tekintetben, csapadékvíz elvezetés tekintetében is meg kell felelni. 
Kőműves Károlyné képviselő: Használatban lévő termőföldre folyik el a víz. A Kápolna soron két 
vízelvezető árokra lenne szükség. Vannak a képviselőknek javaslataik, azokat be kellene fogadnia a 
testületnek. Javasolta, most ne alkosson rendeletet a képviselő-testület. Az elhangzott javaslatok 
legyenek bedolgozva a rendelet-tervezetbe, melyet a februári soros ülésen tárgyaljon újra. 
Elekes István képviselő: A sportpálya melletti térkő burkolással kapcsolatban elmondta, régi szándék a 
sportöltöző mellett rendezvény tér kialakítása. Ezzel egyidejűleg nem biztos, hogy a Kultúrházat és 
annak udvarát is fel kell újítani, inkább a rendezvény tér kerüljön kialakításra. Ez alkalmasabb lenne 
az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítására az iskola udvaránál. Véleménye szerint a 
Kultúrházat értékesíteni lehetne, a befolyt összegből színvonalas, új teret lehetne kialakítani. Erre 
irányuló tervekkel is rendelkezik az önkormányzat, volt korábbi években is olyan elképzelés, hogy 
erre a területre a Kultúrházat is kiváltó rendezvényház épüljön. Elő kellene venni ezt a régi tervet. 
Ezen kívül a tomaji temető melletti földkupac helyzete is megoldásra vár.  
Bartha Gábor polgármester: A rendelettel kapcsolatban olyan módosító indítványokat vár, melyekhez 
összegek is vannak hozzárendelve. 
Elekes István képviselő: A felújítási és felhalmozási kiadások között szerepel a sportpálya melletti 
terület térkő burkolatára 812.000 Ft van rendelve. A sátora által lefedett rész körülbelül 300 m2, ennek 
a háromszorosa legyen leburkolva. Fel kell mérni a pontos nagyságát, úgy lehet költséget is 
hozzárendelni. II. ütemben legyen felülvizsgálva a korábbi terv, a rendezvényház megépítésére a 
műszaki ügyintéző kérjen árajánlatokat. Az „Egyebek” napirend alá felevett javaslat szerint a 
sportpálya körbe lesz kerítve. Érdemes lenne az egész területet egybe kezelni, azzal egy egészként 
foglalkozni.  
Szeles András György alpolgármester: Az említett tervek több mint 300 m2 alapterületű, 30%-ban 2 
szinten beépített gasztro ház építéséről szólnak, ami művelődési-színházi funkcióval bír. 
Fenntartásához 2 fő volt hozzárendelve. A bekerülési költsége 7 éve 250.000.000 Ft volt. A fedezet 
biztosításához nem elég a Kultúrház értékesítése. Az önkormányzat nyújtott be pályázatot, ami 
kedvezőtlen elbírálást kapott. Viszonyításként hozzátette, a sportöltöző 23.000.000 Ft-ból épült. 
Bartha Gábor polgármester: Összefoglalva az eddig elhangzottakat Román Erika képviselő asszony 
elállt újabb javaslatok megtételétől, ellenben kérte a képviselő-testületet, hogy a rendelet végrehajtása 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen. Válaszában tájékoztatta képviselőtársát, az eddigi 
években is jogszabályi előírásoknak megfelelően valósult meg a rendelet végrehajtása. Kőműves 
Károlyné képviselő asszony javaslatára az a válasz hangzott el, hogy felvetését műszaki szempontból 
meg kell vizsgálni. A műszaki paraméterek ismeretében lehet költséget hozzárendelni, majd 
előterjesztést készíteni. Elekes István képviselő által említett tervek nincsenek olyan szinten, hogy az 
alapján a költségvetésbe tervezni lehetne szabadidő- és rendezvénypark továbbépítését. Felvetődött 
még részéről az a javaslat, hogy a rendezvénysátor alapterületénél háromszor nagyobb terület legyen 
térburkolással lefedve, pontos számadatok meghatározása nélkül.  
Elekes István képviselő: A felsoroltakon kívül említette járdák, gyalogátkelők kialakítását, valamint a 
tomaji temető melletti szemétkupac megszűntetését és vízelvezetők kiépítését. A Rezi út és a Dr. 
Bakonyi Károly utca találkozásában és a Keszthelyi úton ahhoz a kis közhöz, ami a Millennium 
utcával összeköti, szükség lenne gyalogátkelő kialakítására. Már említette, hogy szükséges a Dr. 
Bakonyi Károly utcai járda meghosszabbítása a temetőig.  
Bartha Gábor polgármester: Az 5. számú melléletben Flórián-tér/Csókakői utca csapadékvíz 
elvezetés tervezése, engedélyezése sor magába foglalja a gyalogos forgalom helyzetének megoldását. 
A kis köz magánterület, valamint gyalogátkelő kialakítása során olyan feltételeknek kell megfelelni, 
ami az említett köz esetében nincsenek biztosítva. Az Iskola-tér tervezésénél a következő lépés lesz a 
járda vonalának tovább vezetése. 
Elekes István képviselő: A járda továbbépítésének költsége most legyen elkülönítve. Nincs arra 
garancia, hogy a tér kialakítását követően marad pénz járdaépítésre.  
Bartha Gábor polgármester: A polgármester felelős az önkormányzat szabályos gazdálkodásáért. 
Elekes István képviselő: Mi értelme van bármiféle javaslat megtételének, ha eleve akadályba ütközik?  



 8

Bartha Gábor polgármester: Olyan tételt ne vegyen bele a testület a rendeletbe, amiről tudvalevő, 
hogy lehetetlen megvalósítani, vagy ami közbenső lépést igényel. 
Elekes István képviselő: Kérdezte, mit takar a Cserszegi fűszeres tér kialakítása? Mi alapján lett ehhez 
2.000.000 Ft hozzárendelve? 
Bartha Gábor polgármester: A tavalyi költségvetésben szerepelt, a márciusi falubejáráson a testület 
érintette a teret. Ezzel önkormányzati tulajdon lesz rendezve. Ennek ismert a pontos helye, ellenben 
képviselő úr által felvetett járdaépítéssel. 
Berta Sándorné jegyző: A település életében az 5. számú mellékletben foglalt felújítási, fejlesztési 
tételek a leglényegesebbek. A konkrét módosító javaslatokat, majd a tervezet egészét fel kell tenni 
szavazásra. Olyan kívánságlistát nem lehet összeállítani, ami megvalósításához nincs az 
önkormányzatnak ereje, kapacitása. A képviselő-testület feladata a működőképesség biztosítása. 
Figyelembe kell venni, milyen kapacitással és milyen humán erőforrással rendelkezik az 
önkormányzat. Sok műszaki jellegű feladat van, a hivatalban 2 fő dolgozik ilyen szakterületen. Az 
éves költségvetésben az önkormányzat biztonságos működését kell biztosítani a kötelező feladatok 
ellátása mellett. Aggályát fejezte ki munkaerő átcsoportosítása mellett a tervezetben szereplő tételek 
megvalósítását illetően.  
Palkovics Zoltánné képviselő: A Pénzügyi és Kulturális Bizottság üléseire minden képviselő kap 
meghívást. Kérte képviselőtársait, látogassák a bizottság üléseit. Itt van lehetőség kötetlenül véleményt 
nyilvánítani, javaslatot tenni. A bizottság üléseinek célja a testületi ülés előkészítése. 
Kőműves Károlyné képviselő: A képviselő-testület is azért tart ülést, hogy átbeszéljék a napirendi 
témákat. Javasolta, a rendeletalkotásra a februári soros ülésen kerüljön sor. 
Elekes István képviselő: Véleménye szerint célszerű lett volna a költségvetés okán munkaértekezletet 
tartani. Ez bizonyára 6-8 órát is igénybe vett volna. 
Szeles András György alpolgármester: Megjegyezte, képviselőtársa a rövidebb időt felölelő bizottsági 
ülésen sem vett részt annak ellenére, hogy korábbi testületi ülésen elmondta, munkaideje kötetlen. Ha 
munkaidejéből adódóan nem tudná ellátni képviselői feladatait, nem vállalta volna a megbízatást. 
Elekes István képviselő: Valóban kötetlen a munkaideje, ellenben a bizottság ülésének napján 
Budapesten pályázati eljárást bírált el. A kötetlenség nem azt jelenti, hogy bármikor a nap bármely 
szakában szabaddá tudja magát tenni. Tavaly több ülés is délelőtti időpontban volt megtartva, 
melyeken részt tudott venni. Decemberben is mindenki által ismert volt, hogy januárban a testület elé 
kerül az éves költségvetés. Január első felében lehetett volna munkaértekezletet tartani előre 
egyeztetett időpontban, ami mindenkinek megfelel. A bizottságnak nem tagja, képviselőként a 
képviselő-testületi ülésen kell részt vennie.  
Bartha Gábor polgármester: Kérte képviselőtársait, tegyék meg konkrét módosító javaslataikat. 
Kőműves Károlyné képviselő: Javasolta az 5. számú mellékletre felvenni a Majori út mart aszfalttal 
való burkolását 10.000 e Ft értékben. Javasolta továbbá, az első olvasat alapján a testület ne alkossa 
meg az idei évről szóló költségvetési rendeletét, arra a következő soros ülésen kerüljön sor.  
 
Bartha Gábor polgármester 18 óra 48 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati 
javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotását elnapolja a február 26. napi 
soros ülésére. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 3 igen és 4 nem szavazattal a szóbeli határozati javaslat elfogadását elutasította. 
Szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet-tervezet 1. számú melléklet az alábbiak szerint 
módosítja. A hivatal vonatkozásában: Személyi juttatás: 58.820 e Ft (7. oszlopának 1. sor), Munkaadót 
terhelő járulék 16.346 e Ft (7. oszlopának 2. sor), létszámkeret 13 fő (7. oszlop 23. sor), az általános 
tartalék 30.777 e Ft (8. oszlopának 7. sor). 
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A szavazást követően megállapította, hogy 2 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 nem szavazattal a szóbeli határozati javaslat elfogadását 
elutasította. 
Szavazásra tette fel az írásbeli előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014 (I. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről 

 
4.) A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 26/2013.(XII.19.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester  

             (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)  
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. 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 
3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

5.) Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a alapján 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. 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. 154000 154000 154 000 154 000 
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 3000 
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. 
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Vállalat értékesítéséből, privatizációból 
származó bevételek 

6. 
    

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 

Saját bevételek (1+…….+7) 8. 158 000 155 000 155 000 155 000 

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 79 000 77 500 77 500 77 500 
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (11+…17) 

10. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 0 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.         

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0  0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (9-26) 

27. 79 000 77 500 77500 77 500 

 
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 
 

6.) Alapító Okiratok módosulása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné 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 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
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1. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának módosítását a mellékelt okirat alapján. 
 
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda 
és Egységes Óvoda-bölcsőde módosítását a mellékelt okirat alapján. 
 
3. A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szervek egységes szerkezetű Alapító Okiratát kiadja. 
 
Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy az Alapító Okirat módosításának törzskönyvi 
nyilvántartáson való átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő:  2014. február 6. 
Felelősek:  Berta Sándorné jegyző 
  Kovács Imréné óvodavezető 
 

7.) 2014. évi közbeszerzési munkaterv  
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Jogszabály írja elő az éves közbeszerzési 
terv készítését. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét 
képező 2014. évi közbeszerzési tervet. 
 
           8.) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében nyári szünet    
                engedélyezése 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A gyenesdiási óvodával történt egyeztetés 
arról, hogy a szünet idejére a cserszegtomaji gyermekek felügyeletéről a gyenesdiási óvoda 
gondoskodik, valamint a gyenesdiási óvodai szünet idejére a felügyeletet a cserszegtomaji óvoda 
biztosítja. Több éves tapasztalat azt igazolja, hogy kevés gyermek elhelyezéséről van szó. A szülők az 
óvodai szünet időtartamáról időben értesítve lesznek. 
Egyéb 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: 
 

4/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2014. július 28. – augusztus 24. közti időpontban az 
intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése érdekében.  
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt tájékoztassa.  
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse. 
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Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és Kovács Imréné intézményvezető 
 

9.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról  
Előadó: Bartha Gábor polgármester                    

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Megköszönte Berta Sándorné jegyzőnek az 
előterjesztés készítése során kifejtett munkáját, valamint a hivatal dolgozónak a tavalyi évben 
tanúsított helytállását. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 

10.) Tájékoztató a 2013. évi idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről  
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Palkovics Zoltánné 
bizottsági elnöknek, a napirend előterjesztőjének. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Megköszönte Kocsis Zsuzsanna közművelődési szakember 2013. 
évben elvégzett, valamint az előterjesztés során kifejtett munkáját. Munkájára a 2014. évben is számít. 
A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
Elekes István képviselő: Kérdezte, második szakemberre 2014-ben is szükség van? 
Bartha Gábor polgármester: Továbbra is szerepel az önkormányzat létszámában.  
Elekes István képviselő: Az állás betöltésére lett már kiírva pályázat? 
Bartha Gábor polgármester: Amennyiben történt volna már pályázati kiírás, arról a képviselők 
értesültek volna.  
Elekes István képviselő: A tavalyi évben kiírt pályázatról sem értesült. Megjegyezte, jó lett volna 
táblázatban összefoglalva látni a rendezvények költségeit. 
Bartha Gábor polgármester: A képviselő-testület elfogadta a 2013. évi rendeletét, melyben szerepelt a 
plusz létszám, a hivatal pedig utasítást kapott annak végrehajtására. Ezek után nem volt szükségszerű a 
testület elé tárni.  
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Szeptemberben a testület elé lett tárva a Falunapi rendezvény, a 
Borfesztivál és a Sörnapok költségeinek tételes kimutatása. 
Elekes István képviselő:2013-ben ennél jóval több rendezvénye volt az önkormányzatnak. Véleménye 
szerint a beszámoló részét kellett volna képeznie a költségeket magába foglaló mellékletnek.  
Bartha Gábor polgármester: Pénteken megkapták a képviselők az anyagot. Amennyiben kérésének 
hangot ad Elekes István képviselő, az ülésre elkészült volna a hiányolt melléklet. 
Elekes István képviselő: A jövőben az előterjesztés mellékleteként szeretné látni a költségek 
részletezéséről szóló mellékletet. 
Román Erika képviselő: A nyári rendezvények ideje alatt a rendezvénysátor a sportpályánál, majd az 
iskola udvarán került felállításra. Sokáig állt őrizetlenül a nagy értékű sátor. Szélvihar, jégeső tönkre 
tehette volna. Kérdezte, ez az idén is így történik? 
Bartha Gábor polgármester: Szerencsére nem volt ilyen szélsőséges az időjárás. A sátor nem lett 
ottfelejtve, a programok ütemezése úgy történik, hogy a sátrat a lehető legkevesebbszer kelljen 
szétbontani és összeszerelni. A programsorozatban a szüreti rendezvény volt az utolsó, melyhez 
szükség volt a sátorra. Az iskola pedagógusait és tanulóit illeti köszönet, amiért türelmesen viselték a 
sátor ottlétét.  
Szeles András György alpolgármester: Jobban rongálódik a sátor, ha többször szét van szedve és össze 
van rakva, mintha felállítva marad hosszabb időre.  
Bartha Gábor polgármester: A nyári rendezvények után pályázat útján 2.860 e Ft-ot kapott vissza az 
önkormányzat. Ha többet fordít az önkormányzat a rendezvényeire, magasabb összeget kap vissza. 
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Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal a Képviselő-testület az alábbi 
határozatot hozta: 
 

5/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi Közművelődési 
beszámolót. 
               

11.) Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait érintő eseményekről  
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Elekes István képviselő: Ennél a napirendnél is hiányolta, hogy táblázatba nem lettek összefoglalva a 
nemzetközi kapcsolatokat érintő eseményekkel kapcsolatban felmerült kiadások. Egy ilyen kimutatás 
megkönnyíti a képviselők munkáját, és nem kell külön a pénzügyi irodába befáradni tájékozódás 
céljából. 
Bartha Gábor polgármester: Az előterjesztés szövege szerint a 2013. évi költségvetés 2.000 e Ft-ot 
tartalmazott kiadások fedezésére, az összeg felhasználásra került, a beszámoló tartalmazza a 
megvalósult eseményeket. Ezen kívül a költségekről el kell számolni.  
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Kőműves Károlyné képviselő kérésére készült kimutatás a 
Dálnoki utazás költségekről. Akinek erre igénye van, a pénzügyi irodában megtekinthetőek a 
felhasznált költségeket igazoló számlák. 
Elekes István képviselő: Amennyiben a napirend mellékleteként szerepel kimutatás, nem kell külön 
befáradni a számlák áttekintése miatt. Ha egyébként is el kell számolni a költségekről ezzel 
egyidejűleg el lehetett volna készíteni a kimutatást. A beszámoló felelőse felel azért, hogy a 
beszámoló megfeleljen pénzügyi normáknak.  
Kőműves Károlyné képviselő: A tárgyalt napirend előterjesztésével ellentétben a következő napirend 
előterjesztése tartalmaz számadatokat. Nem a pénzügyi ügyintézőtől kell számlákat kérni, hanem a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökének kellett volna az előterjesztésben feltűntetni számadatokat.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a javasolt határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal a Képviselő-testület az alábbi 
határozatot hozta: 

6/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nemzetközi kapcsolatát 
érintő 2013-as év eseményeiről szóló beszámolót elfogadja. 
 

12.) Tájékoztató a polgármester és a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről. 

              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Megjegyezte, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló beszámoló csak a megállapított összegekről nyújthat tájékoztatást a 
nemzetközi kapcsolatot érintő eseményekkel szemben. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
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Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslatok elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a Szociális Bizottság 2013-ban kifejtett munkáját. Egyéb 
hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szociális ügyben átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló polgármesteri beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

7/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ügyben átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Molnár Gabriella bizottsági elnök: A Szociális Bizottság az ügyet nem tárgyalta. Megköszönte Berta 
Sándorné jegyzőnek és Illés Andrea szociális ügyintézőnek a tavalyi évben kifejtett munkáját, 
valamint a képviselő-testület tagjainak a 65 év feletti rászorultak esetében a támogatások eljuttatása 
során kifejtett munkáját.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Szociális Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

8/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ügyben átruházott  
hatáskörben hozott döntésekről szociális bizottság elnöke beszámolóját elfogadja. 
 

13.) Hévízi Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek által fizetendő személyi 
térítési díj átvállalása 

               Előadó: Bartha Gábor polgármester 
               (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A házi segítségnyújtás nem kötelező feladata az 
önkormányzatnak. Becsült adatok alapján13 fő részesül a szolgáltatásban. A bizottság egyhangúlag a 
határozati javaslat elfogadását javasolta azzal, hogy a térítési díjat az önkormányzat teljes egészében 
átvállalja. Abban az esetben, ha a költségek meghaladják a 2.979.100 Ft-ot, az ügy ismét a testület elé 
fog kerülni. 
Bartha Gábor polgármester: A határozati javaslatban az szerepel, hogy 2015. december 31. napjáig 
kerüljön meghosszabbításra a megállapodás. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jelenleg érvényes 
szerződést Hévíz Város Önkormányzata 2014. december 31. napjáig fogadta be. Ha a testület a 
határozati javaslat szövege szerint arról dönt, hogy 2015. december 31. napjáig kerüljön 
meghosszabbításra a megállapodás, a hivatal vezetőjének a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 
Amennyiben Hévíz Város Önkormányzata ezt nem fogadja el, a téma ismét a testület elé kerül.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság által javasolt formában.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

9/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi Hévíz Város 
Önkormányzatával, valamint a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménnyel a szociális 
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alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására Hévízen 2013. november 
30-án kelt feladat-ellátási szerződés módosítását. A képviselő-testület kéri, hogy a feladat-
ellátási megállapodás 5. pontjában szereplő szolgáltatás biztosítása 2015. december 31. 
napjáig kerüljön meghosszabbításra az eredeti szándéknak megfelelően a képviselő-testület 
182/2013.(XI.14.) számú határozatában foglaltak szerint. 
 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 48/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletével megállapított házi 
segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját Cserszegtomaj 
közigazgatási területén élő – Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által ellátott -  
gondozottak esetében teljes egészében átvállalja, az ehhez szükséges pénzügyi hozzájárulást 
2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felkéri a jegyzőt a további intézkedések megtételére. 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 

14.) Tájékoztató a víziközmű vagyon (szennyvíz) üzemeltetési lehetőségeiről 
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Elekes István képviselő: Lakossági bejelentést követően kapott vízjogi létesítési dokumentációt. 
Kérdezte, az önkormányzat szed –e koncessziós díjat a Gagarin utca és Ifjúság utca közötti hálózat 
használatáért, ami állami finanszírozás keretében valósult meg? A csatorna az állam, vagy az 
önkormányzat tulajdonát képezi? 
Berta Sándorné jegyző: Nem állami beruházásról van szó, Keszthely gesztorságával a 
Vonyarcvashegyi Víziközmű Társulat volt a beruházó, a megvalósult csatorna át lett adva az 
önkormányzat részére, szerepel az önkormányzat vagyona között. A beruházáshoz minimális önrészt 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata biztosított. Erről készült részletes kimutatás, melyet az Állami 
Számvevőszék vizsgált. A dokumentum megtekinthető a hivatalban. 
Elekes István képviselő: Megköszönte a tájékoztatást, a dokumentumot meg fogja tekinteni. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-testület 
az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező víziközmű-
vagyonértékelési feladatainak ellátására legalább három ajánlat beszerzését tartja szükségesnek. 
Felkéri a polgármestert, hogy a vagyonértékelés végrehajtásához gondoskodjon az árajánlatok 
beszerzéséről és döntés céljából terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 

15.) Szilárd hulladéklerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő 
halasztásáról hozott II. fokú döntés 

               Előadó: Bartha Gábor polgármester 
               (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A január 16-i Magyar Nemzet Belföld 
rovatából olvasott fel tájékoztató jelleggel, a cikk tartalma a napirendhez tartozik. Illés Zoltán 
környezetvédelmi miniszter által elmondottak szerint a következő ciklusra 3-4 milliárd forintos 
hulladékszennyezést felszámoló alap létrehozását kezdeményezi a kormányzatnál az országban lévő 
több 100 ismert szennyezett terület lokalizálására, a kármentesítés megkezdésére. Ennek ismeretében 
remélhetőleg nyílik pályázati lehetőség az önerőből megvalósíthatatlan feladat teljesítésére. 
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: 
 

11/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete keresetet indít az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14/8884-3/2013. iktatószámú 
határozata ellen (okkerbánya rekultívációjának ügye). Felhatalmazza a polgármestert, hogy jogi 
képviselő megbízásáról gondoskodjon és az ő képviseletével a keresetet nyújtsa be az illetékes 
bírósághoz. 
Határidő: 2014. február 10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

16.) Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú, „Hévíz város és környezetének 
közösségi     közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat támogatási összegének utólagos 
emelése végetti költségvetés és Támogatási Szerződés módosításhoz 

              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A konzorcium munkája során merültek fel 
többletmunkák, többletköltségek, ami miatt indokolt az ügy tárgyalása.  Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

12/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megismerte, azt elfogadja.  

 
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 

azonosító számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére 
konzorciumi együttműködési megállapodását – az előterjesztés melléklete szerint – a 
támogatásban részesített projekt megvalósítására 2. számú módosítását megismerte, 
jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.  
 

3. A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének módosítását, továbbá 
felhatalmazza a konzorciumvezetőt, hogy a Közreműködő Szervezet felé történő terjessze fel.   

Felkéri a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon a 
képviselő-testület döntésének a konzorciumvezető Hévíz Város Önkormányzatához történő 
továbbításáról.  
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
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17.) Club Dobogómajor törzsrészvény felajánlás 
               Előadó: Bartha Gábor polgármester 
               (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az önkormányzat vagyonát érinti a kérdés, 
ezért szükséges a testületnek tárgyalni. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a b) határozati javaslat elfogadását 
javasolta, vagyis azt, hogy a felajánlást nem fogadja el. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az a) határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-testület a 
Club Dobogómajor törzsrészvényeinek térítésmentes átadására irányuló felajánlást elutasította. 
 
18.) 177/2013. (X.30.) számú képviselő-testületi határozat (Pajtika utca házszámrendezése) 
határidejének meghosszabbítása 
         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: 
 

13/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 79. § (2) bekezdésére – a 177/2013. (X.30.) számú határozatában 
foglaltak végrehajtására a határidőt 2015. április 30-ig meghosszabbítja.  
A határozat egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja.  
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 
19.) Cserszegtomaj, Kápolna sor tulajdonrendezése 
        Előadó: Bartha Gábor polgármester 
        (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A téma nem először van a testület előtt, a 
napirend egy folyamat része. A rendezési terv magába foglalja az utat, a tavaly történt 
jogszabályváltozások miatt húzódott el a rendezési terv készítése, a koncepciót újra kellett tárgyalni.  
Vélhetően nyáron alkothat a testület rendeletet a rendezési tervről. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné 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: 
 

14/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Kápolna sor K-i 
útszakaszon jogi állapotának rendezését a 257. hrsz. ingatlan és a Gubacs utca közti szakaszon 
jóváhagyja.  
Határidő: 2014. december 31. 
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Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző  
 
       20.) Interpellációk, kérdések 
20/1. Kőműves Károlyné képviselő interpellációja Cserszegtomaji „Krónika” tárgyában 
 
Kőműves Károlyné képviselő: Felolvasta az újság januárban megjelent számának 7. oldalán lévő cikk 
utolsó bekezdését. Elmondta, az ősszel javasolta belső ellenőrzés lefolytatását, a képviselő-testület 
javaslatát nem támogatta, mert a megyei Kormányhivatal nem belső ellenőrzést, hanem állami 
számvevőszéki vizsgálatot rendelt el. Kérte, a 2013. év II. félévében lefolytatott ellenőrzés 
jegyzőkönyvét 3 napon belül legyen rendelkezésére bocsátva. Véleménye szerint félrevezető a cikk 
tartalma. Aki olvassa, azt gondolja, megvolt a tavalyi év II. félévét vizsgáló belső ellenőrzés, ami 
mindent rendben talált. Kérdezte, van jegyzőkönyv a belső vizsgálatról? 
Berta Sándorné jegyző: Nincsen ilyen jegyzőkönyv. 
Kőműves Károlyné képviselő: Helyreigazítást kért a cikk tartalmát illetően. A cikk tartalma egy 
képviselő nyilvános lejáratása. 
Szeles András György alpolgármester: A rendezvények költségei el vannak számolva, visszaélés nem 
merül fel. Március végén kerül lefolytatásra az ellenőrzés, az ellenőr is ezt fogja megállapítani. 
Egyfajta ellenőrzés már megtörtént azzal, hogy a tavalyi rendezvények költségeiből pályázat útján 
kapott vissza az önkormányzat. Büszke arra, hogy ilyen kulturális élete van Cserszegtomajnak. 
Bartha Gábor polgármester: A szóban forgó cikk tartalma ennél sokkal több, a sportolók sikerein 
kívül a település 600 millió forintos éves költségvetésének végrehajtását is felöleli. 
Kőműves Károlyné képviselő: A cikkben a vizsgálat múlt időben van feltűntetve. A valóságnak 
megfelelően úgy kellett volna szerepelnie, hogy a belső ellenőr nem vizsgálta, hanem vizsgálja a 
költségeket. A cikk tartalma csúsztatás. 
Elekes István képviselő: Véleménye szerint a vita egyszerűen lezárható, az újságba bele kell írni, hogy 
belső ellenőrzés nem került lefolytatásra. 
Magyarósi Győző Szivárvány utcai lakos: Kőműves Károlyné képviselőhöz intézve szavait elmondta, 
a közmeghallgatáson feltett kérdésére még nem kapott választ.  
Kőműves Károlyné képviselő: Mi volt a kérdés?  
Magyarósi Győző Szivárvány utcai lakos: A jegyzőkönyvben szerepel a kérdés. Képviselő Asszony 
milyen módon látja el képviselői feladatait, ha nem tartózkodik itthon? 
Kőműves Károlyné képviselő: Minden képviselő-testületi ülésen részt vesz, azokra felkészül. Az 
esetek többségében a Pénzügyi és Kulturális Bizottság ülésein is jelen van. 
Magyarósi Győző Szivárvány utcai lakos: Írásban kéri a választ arra, hogy hogyan látja el Képviselő 
Asszony a feladatait. 
Berta Sándorné jegyző: Magyarósi Győző ugyanebben az ügyben felkereste hivatalában. Akkor is és 
most is arról tudja tájékoztatni, a képviselőtől kérjen tájékoztatást a távolléte okán. Erre most választ 
kapott. A képviselők munkájáról az önkormányzati választások napján nyilváníthat véleményt.  
Magyarósi Győző Szivárvány utcai lakos: A szóban kapott választ tudomásul vette. 
Elekes István képviselő: Kérdezte Bartha Gábor polgármester, hány statisztát fog még behívni a 
testület üléseire? 
Magyarósi Győző Szivárvány utcai lakos: Visszautasította az elhangzott kérdést.  
Bartha Gábor polgármester: A 2010-es választásokon a leadott szavazatok alapján a választópolgárok 
nagyobb része őt támogatta. Elképzelhető, hogy aki részt vesz a nyilvános ülésen, szintén őt 
támogatta, viszont az ülésekre senkit nem hív el. A nyilvános üléseket bárki látogathatja.   
Román Erika képviselő: Magyarósi Győzőhöz intézve szavait elmondta, amiről a közmeghallgatáson 
is tájékoztatta a jelenlévőket. A közmeghallgatások idejének kitűzésekor Kőműves Károlyné 
képviselőtársával jelezték, hogy másik időpontban, akár december hónapban legyenek megtartva. 
Kőműves Károlyné a novemberi időpontban nem tartózkodott itthon, neki pedig munkájával nehezen 
összeegyeztethető volt a novemberi meghallgatásokon való részvétel. Javaslatuk nem lett elfogadva 
arra való hivatkozással, hogy decemberben több önkormányzati rendezvény is van. Véleménye szerint 
decemberi időpontban megtartott közmeghallgatás a költségvetés megalkotásának időszakát nem 
érintette volna és a rendezvényeket sem zavarta volna meg. Megjegyezte, Hévízen december 20. napja 
körül tartottak közmeghallgatást, pedig ott valóban sok rendezvény van tartva az év végén. 
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Bartha Gábor polgármester: Kérdezte az interpelláló képviselőt, interpellációját lezártnak lehet –e 
tekinteni?  
Kőműves Károlyné képviselő: Igen, a napirend lezárható. 
 
20/2. Elekes István képviselő interpellációja kamerafelvétel tárgyában 
 
Elekes István képviselő: Képviselőtársa napirend előtti felszólalásához kapcsolódóan kifejtette ide 
vonatkozó véleményét. A jelenlegi és a decemberi ülésről készült kamerafelvételről kér másolati 
példányt. 
Bartha Gábor polgármester: Nincs kötelezettsége másolat kiadását illetően, ellenben szívesen 
rendelkezésére bocsájtja. 
 
20/3. Elekes István képviselő kérdése Szilveszteri zártkörű rendezvény tárgyában 
 
Elekes István képviselő: Amikor a szilveszteri bált követő nap a tornateremben pakolt Bartha Gábor 
polgármester, Szeles András György alpolgármester és Molnár Gabriella képviselő, megkérdezte 
Szeles András György alpolgármestert, hogy hajnali 4 óra és fél öt között ki volt jelen a rendezvényen. 
Azt a választ kapta, hogy mindenki jelen volt.  
Szeles András György alpolgármester: Válasza nem a rendezvény összes vendégére vonatkozott, 
hanem a pakolásban részt vett képviselőkre. Rajtuk kívül még körülbelül 50 vendég volt jelen a hajnali 
időpontban. 
Elekes István képviselő: Kinek az ötlete volt, hogy hajnali 4 óra és 4 óra 30 perc között a hangos zenét 
játszó hangszórók a háza felé fordítva ki voltak téve a tornaterem udvarára? Családját különösen 
megviselték az események, mert egyik gyermeke magas lázzal küzdött. 3 órakor elaludt, nem ébredt 
fel, mert túl fáradt volt, felesége ezt tiszteletben tartva nem ébresztette fel. Ellenben felesége és fél 
éves iker gyermekei felébredtek, rajtuk kívül a szomszéd házakban lakók is.  
Szeles András György alpolgármester: 6 óráig tartott a rendezvény. A hangfalakat le kellett hűteni, 
azok befele fordítva lettek kitéve. 
Elekes István képviselő: Tanúkkal is tudja igazolni, hogy a hangos zenét játszó hangfalak a háza felé 
fordítva lettek kitéve. Felháborítónak tartja, hogy ilyen előfordulhat. A település lakói nem azért 
választották meg Szeles András Györgyöt képviselőnek, hogy másik képviselővel való nézeteltérését 
ilyen módon reagálja le.   
Szeles András György alpolgármester: Senki nem fordult hozzá szilveszter éjszakáján problémával.  
 
Elekes István képviselő 20 óra 25 perckor távoztak a képviselő-testület üléséről. 
 
     21.) Egyebek  

        
21/1.) Sporttelephely felújítási pályázathoz (kerítésépítés) pályázati önerő biztosítása a Z 

+ D Cserszegtomaj SK. Labdarugó Szakosztály számára  
                (határozati javaslat a jkv. mellé csatolva)  
 

Szeles András György alpolgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy pályázati lehetősége van az 
önkormányzatnak kerítés építésére, a pályázati összegből 30%-ot kell önerőként biztosítani. 4 éve nem 
került kiírásra ilyen témájú pályázat. Megköszönte Berta Sándorné jegyzőnek, hogy a határozati 
javaslatot kidolgozta. Az elmúlt két napban árajánlatokat szerzett be. A mai kor igényeinek megfelelő, 
4 kapuval ellátott kerítés maximálisan a létesítmény védelmét nyújtaná. Anyaga nem drótháló, hanem 
szilárd fém és minimum 1,8 m magasnak kell lennie. Mai nap délután akadt rá egy Dabasi árajánlatra, 
ami 2 m magasságról szól és alatta van a közelben lévő kereskedések által kínált áraknál. Az OBI 
áruház által kínált árnál 2.000.000,- Ft-tal olcsóbb. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság megismerte a javaslatot és egyhangúlag támogatta a 
határozati javaslatban foglaltakat. 
Román Erika képviselő: Az önerő biztosítására a tartalékalap nyújt fedezetet? 
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Berta Sándorné jegyző: Fedezetül a tartalékalap szolgál. Nyertes pályázat esetében kell dönteni arról, 
hogy az összeg át legyen csoportosítva az átadott pénzeszközök közé. A határozati javaslatból is 
kitűnik, hogy becsült összegről van szó, az még változhat.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

15/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Z + D Cserszegtomaj Sk 
Labdarugó Szakosztálya részére az MLSZ „Sporttelephely felújítási program tao előminősítéses 
pályázat” keretében külső kerítés építésére benyújtott pályázathoz szükséges 30 %-os önrészt, azt az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében átadott pénzeszközként szerepelteti. (A pályázott összeg 
becsült költsége 5.588.000 Ft, 30 %-os önerő (bruttó: 1.676.400 Ft.)  
 Az Önkormányzat – mint a cserszegtomaji 373 hrsz-u „kivett sporttelep” megjelölésű – ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa  tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a pályázó szervezet az ingatlanon 
sportfejlesztési célú  felújítást (kerítés építést) megvalósítson. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására 
és aláírására. 
Határidő: 2014. február 5. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
21/2.) Tomaji Szent Anna templom felújításának támogatása 

                 (szóbeli előterjesztés) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Katolikus közösség nevében Taál 
Zoltán atya civil szervezet támogatását kérte az önkormányzattól a Szent Anna templom felújítása 
okán. Kérésében 4.800.000,- Ft-ot jelölt meg a templom külső-belső festésére, homlokzati felújításra, 
tetőszerkezet javítására és bádogozási munkákra. Nem határozták meg az összeget, mellyel az 
önkormányzat segítségét kérik. A Szent Anna templom a település legjelentősebb, faluképet is 
kialakító épülete. Javaslata alapján az önkormányzat 2.000.000,- Ft-tal járuljon hozzá a felújításhoz. A 
döntés értelmében nem civil szervezetet támogat az önkormányzat, hanem konkrétan a felújítási 
munkákhoz járulna hozzá. A költségvetésben az összeget az általános tartalék között szerepeltesse az 
önkormányzat, melynek nem biztos a felhasználása.  
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság megismerte és egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
Kőműves Károlyné képviselő: Tavaly 1.800.000,- Ft átadott pénzeszközt kapott a civil szervezet az 
alapozási munkák megvalósítására. A most tervezett felújítást is támogatni kell. Kérdezte, az elvégzett 
munkákat számlával igazolják, amit utólag az önkormányzat kifizet, vagy átadja az önkormányzat a 
támogatás összegét, amit a szervezet felhasznál? 
Bartha Gábor polgármester: A két megoldás együtt valósul meg. A támogatás összege a templom 
felújítását szolgálja, az összeg felhasználása a civil szervezet irányításával történik. A civil szervezet 
támogatása ettől elkülönül, arról későbbi ülésén dönt a testület.  
Szeles András György alpolgármester: A templom körülbelül 40 éve volt átfestve. Komoly felújítási 
munkák az 1954-ben történt leégése óta nem voltak végezve. A tavaly megvalósult alapozási 
munkákra is nagy szükség volt, mely nélkül további felújítás értelmetlen lenne. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati 
javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tomaji Szent Anna templom felújítását 2.000.000,- Ft összeggel támogatja az önkormányzat 2014. évi 
költségvetés általános tartalékának terhére.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

16/2014.(I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tomaji Szent Anna templom 
felújítását 2.000.000,- Ft összeggel támogatja az önkormányzat 2014. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás megkötésére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2014.december 31. 
 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jövő héten szabadságon lesz, majd az 
ülést 20 óra 46 perckor bezárta.  
 
 
 

 
kmf. 
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