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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 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 képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző megbízásából Varga 
Viktória vezető tanácsos 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Csányi Bernadett, Fogarasi Andrea, Illés Andrea, 
Merenics Béláné és Simon Aladár köztisztviselők 
 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről:  Kovács Imréné óvodavezető  
 
Civil Szervezetek részéről: 
Tolvéth Gyula Aranykorúak Nyugdíjasklub és Cserszegtomaji Tátika Népdalkör, Németh Gyula Z+D 
Cserszegtomaji Sportklub Kosárlabda Szakosztály, Dancsákné Márk Katalin Z+D Cserszegtomaji 
Sportklub Asztalitenisz Szakosztály, Borbélyné Németh Zsuzsanna Cserszegtomaji Gyöngyös 
Népdalkör  
 
Távol maradt: Román Erika képviselő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 4 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 16 órakor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 igen szavazattal a 
jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 
 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tornaterem felújításának 
programjához szükség van újabb döntéshozatalra. Javasolta, hogy a képviselő-testület tárgyalja 20. 
napirend alatt a „2014. évi feladatok és kötelezettségek a sporttal kapcsolatban” tárgyú, a meghívó 
kiküldését követően készült előterjesztésben foglaltakat. Az ügyet tegnapi ülésén a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság tárgyalta.  
Kérdezte képviselőtársait, a napirendi sort kívánják –e kiegészíteni?  
Kőműves Károlyné képviselő: Javasolta az „Egyebek” napirend alatt tárgyalni a Gubacs utca esővíz 
elvezetését. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi sor elfogadását az elhangzott 
módosításokkal.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 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 a napirendet.  
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Bartha Gábor polgármester: Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta. 
 
Elekes István képviselő 16 óra 07 perckor megérkezett a képviselő-testület ülésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte Varga Viktória vezető tanácsosnak a Szabad Művészet 
Alkotótábor Alapítvány végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatás elkészítését. Az alkotások 
átkerültek a polgármesteri hivatalba. A további teendők a végelszámoló biztos feladatkörébe tartoznak. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását az elhangzott szóbeli 
kiegészítéssel.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta.  
 

2.) Beszámoló a 2013. évi adóbevételekről 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

           (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte az adóügyi ügyintézők 2013. 
évben kifejtett munkáját, valamint a beszámoló elkészítését. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Összességében a tavalyi évre tervezett adóbevételek 100% felett 
teljesültek. Az idegenforgalmi adó tekintetében a befolyt összeg 1,44%-kal elmaradt a tervezett 
összeghez képest, ami 894.240,- Ft adóbevétel kiesést eredményezett. 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, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

22/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
adóbevételeiről szóló beszámolót tudomásul vette. 

 
3.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi külügyi tervéről 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
          

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az idei évben a külügyi feladatok tekintetében a 
Dózsa féle felkelés 500. évfordulója és a falunapi rendezvény ideje alatt a testvértelepülésről érkezők 
fogadása, itt tartózkodásának megszervezése emelhető ki. 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: A dálnoki cseretáborozással kapcsolatban elmondta, a dálnoki diákok itt 
tartózkodását a cserszegtomaji önkormányzat fedezi. Kérdezte, a helyi diákok önköltségen utaznak?  
Bartha Gábor polgármester: A gyakorlat szerint mindkét település diákjai jelképes összeggel járulnak 
hozzá a kiránduláshoz. Hozzávetőlegesen ez a felmerülő kiadások 1/3-át teszi ki. A felmerülő 
kiadásokból az utazás költsége jelentős, amit az önkormányzat vállal. Mindkét településről 10 
gyermek utazik 2 felnőtt kíséretében, ami összességében 20 diákot és 4 kísérőt jelent.  
Elekes István képviselő: A költségek 2/3-át fedezi minden esetben az önkormányzat? 
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Bartha Gábor polgármester: Pontosan nem lehet számszerűsíteni az önkormányzat által vállalt 
összeget. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Tavaly a cserszegtomaji diákok utazási kiadásait az 
önkormányzat vállalta, a befizetésre kerülő jelképes összeg, amit a kísérő pedagógus adott át a dálnoki 
szervezők részére, a kint tartózkodásra volt fordítva. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

23/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi külügyi 
tervének tájékoztatóját elfogadja. 

 
4.) Községszemlei időpontjának kit űzése 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester  

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Kőműves Károlyné képviselő: Az előterjesztés szerinti időpontban, április 7-én nem tartózkodik itthon. 
Javasolta, a képviselő-testület egy héttel később, keddi napra tűzze ki a községszemlét. A megelőző 
hetet nem javasolta, mivel az országgyűlési választások lebonyolítása, annak előkészületei bizonyára 
hatást gyakorolnak az önkormányzat működésére. 
Molnár Gabriella képviselő: Április 15-én nem tudna részt venni a szemlén. 
Kőműves Károlyné képviselő: Azért javasolta új időpont kitűzését, mert a közmeghallgatásokon nem 
tudott részt venni, ami később probléma forrásává vált. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati 
javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 
április 15-én 9 órától községszemlét tart.  
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal és 4 tartózkodással a szóbeli határozati 
javaslat elfogadását elutasította. 
Szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását 
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

24/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 07-én 9 órától 
községszemlét tart.  
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  2014. április 07. 

 
5.) Közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérések, javaslatok intézésről tájékoztató 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 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. A bizottság javasolta továbbá, hogy az önkormányzat honlapjára kerüljön fel a település 
térképe kinyomtatható formában. 
Bartha Gábor polgármester: A veboldal modernizálására magas összegű árajánlatot kapott az 
önkormányzat, szükség van további ajánlatok bekérésére.  
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Elekes István képviselő: Vörös Péter Pajtika utca lakos felvetette a közmeghallgatáson, hogy a párás 
időszak beköszöntével az utca „Fáró kanyar” szakasza extrém síkossá válik, balestek is történnek. 
Ennek megoldása okán lett kérve árajánlat, vagy felmérés előzi meg az előterjesztésben szereplő 
megoldási javaslatot? 
Bartha Gábor polgármester: Szakember lett bevonva az ügybe, ajánlatok bekérésére nem került sor.  
Simon Aladár községgazda: Egyszerű technológiát jelent az útburkolat érdesítése. 
Elekes István képviselő: Tolvéth Gyula Balaton utcai lakos felvetette, hogy a Kárpát utca és a Hadi út 
környékének állapota kifogásolható az illegális szemétlerakás miatt. A településre ebből az irányból 
érkezőket lehangoló látvány fogadja. A tavalyi évben is volt és remélhetőleg idén is lesz önkéntes 
szemétszedés, lehetne konténereket kihelyezni. 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta képviselőtársának, egyeztessen ez ügyben a községgazdával, 
megoldást kellene találni a problémára. Megjegyezte, a terület Keszthely közigazgatási területéhez 
tartozik. Az ügyben történt már levélváltás Keszthely Város Önkormányzatával, valamint a Keszthelyi 
Járási Földhivatallal. A Keszthelyi Kisebbségi Önkormányzat kitisztította a Kárpát utcát és környékét, 
ami ezt követően hamar felszemetesedett. 
Simon Aladár községgazda: Mezőgazdasági területekről van szó. A termőföld védelméről szóló 
törvény alapján a Keszthelyi Járási Földhivatal felé jelezve lett a probléma. Keszthely Város 
Önkormányzatát és az ingatlan tulajdonosait meg fogja a Földhivatal keresni, ezen túl az ügyet a 
környezetvédelmi hatóságnak is továbbítaniuk kell. Javasolta a községszemle alkalmával a szóban 
forgó utcák és környékük megtekintését. 
Elekes István képviselő: Véleménye szerint az imént elhangzottak nem vezetnek eredményre. 
Bartha Gábor polgármester: Bármilyen kezdeményezés Keszthely Város Önkormányzatával 
egyeztetve valósulhat meg. A kitisztítást követően a területet sajnos rövid időn belül ismét 
felszemetesedik. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztató és a bizottság arra 
irányuló javaslatának elfogadását, hogy a település térképe az önkormányzat honlapjára kinyomtatható 
formába felkerüljön. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérések, 
javaslatok intézésről szóló tájékoztatót és a bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az önkormányzat 
honlapjára a település térképe kinyomtatható formába felkerüljön, elfogadta. 
 

6.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Képviselő-testület 2013. szeptemberben hozott 
döntése alapján belső ellenőrzés keretében vizsgálni kívánja az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében községi rendezvényekre megállapított kulturális keret felhasználását. Mivel 
állampolgári bejelentés alapján a Kormányhivatal az Állami Számvevőszéknél kezdeményezett az 
ügyben vizsgálatot, a testület döntését októberben visszavonta. Az Állami Számvevőszék kapacitás 
hiányában a soron kívüli vizsgálatot nem tudja lefolytatni, erről tájékoztatták a Zala Megyei 
Kormányhivatal vezetőjét. Hivatalvezető asszony ezt követően javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a 
soron kívüli vizsgálat lefolytatását a Képviselő-testület rendelje el. A vizsgálat lefolytatásáról a testület 
döntött, ehhez szükséges az idei évre elfogadott belső ellenőrzési terv módosítása. 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 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság – amely 2013. 09. 28-tól átalakult 
Pénzügyi és Kulturális Bizottsággá - 2013. évi pénzfelhasználásának tárgyában soron kívüli belső 
ellenőrzési vizsgálat mellett dönt, melyről külön szerződést köt a Kavar Gazdasági Tanácsadó Bt-vel 
bruttó 120.000,- Ft vállalási díjért. A soron kívüli belső ellenőrzési vizsgálattal az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező 2014. évi belső ellenőrzési terv a leírtak szerint módosul.  
Határidő:  2014. február 28. 
Felelősek:  Berta Sándorné jegyző 
   

7.) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény támogatása 2011-2013  
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A testület már döntött a visszafizetésről, a 
jóváhagyott összeg viszont módosult, ezért szükséges újabb döntéshozatal. 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: Utólag kellett döntést hozni államilag nem finanszírozott költségek 
megfizetéséről. A testület elé többször került az intézmény költségvetése, ennek ellenére csak a tavalyi 
év végén merült fel az, hogy utólag a 2011-2013. évek vonatkozásában fizetési kötelezettsége van az 
önkormányzatnak. Az előző döntéshozatal során is hangot adott véleményének, mely szerint ezt nem 
tartja korrektnek. 
Bartha Gábor polgármester: Képviselőtársa valamennyi képviselő álláspontját fogalmazta meg. A 
2006-2010. évekre Hévíz Város akkori polgármestere kinyilatkoztatta, hogy az államilag 
finanszírozott kiadásokon túli költségeket a társult önkormányzatok tekintetében Hévíz Város 
Önkormányzata vállalja.  A Társulási Megállapodásban foglaltakat figyelembe véve a kimutatott 
költség Cserszegtomaj Község Önkormányzatát terheli. Az igénybevett szolgáltatás okán felmerült 
többletköltségek kimutatása sajnálatos módon utólag történt. 
Elekes István képviselő: Viszonyításképpen elmondta, az önkormányzat 5.274.481,- Ft megfizetésére 
van kötelezve. A következő napirend tárgyalásával 6.000.000,- Ft kerül civil szervezetek és egyházak 
között felosztásra.   
Bartha Gábor polgármester: Az összeg fejében az önkormányzat szolgáltatást vett igénybe, amit az 
említett szóbeli megállapodás alapján a 2011. évet megelőző években Hévíz Város Önkormányzata 
magára vállalt. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Teréz Anya Szociális Integrált 
Intézmény 2011. január 1. és 2013. október 8. közötti időszak állami támogatás által nem fedezett 
költségeit a korrigált, végleges 5.274.481,- Ft összegben, és felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
           8.) Civil Szervezetek, egyházak 2014. évi támogatása 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Képviselő-testület üléseit megelőzik a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság ülései. A bizottság tárgyalja a napirendeket, hatékonyabbá és 
gyorsabbá téve ezáltal a Képviselő-testület munkáját. A 2013. októberében megalkotott törvény 
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szigorítja állami pénzek államháztartáson kívülre helyezését. Cserszegtomajon hatékonyan működnek 
a civil szervezetek, melyeket az önkormányzat minden évben támogat. Az önkormányzat idei 
költségvetésében 6.000.000,- Ft-ot határozott meg a szervezetek, egyházak támogatására. Az összeg 
felosztása előtt 18 kérelem érkezett, melyek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.  
Kőműves Károlyné képviselő: Pawel Denisiewicz plébános köszönte a meghívást, de megbetegedett, 
így nem tudott részt venni a Képviselő-testület ülésén. 
Bartha Gábor polgármester: Ezúton jobbulást kívánt a plébános úrnak. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A rendelkezésre álló keretösszeg 6.000.000,- Ft volt, összesen 
11.000.000,- Ft-ra érkeztek be kérelmek. A bizottság a megállapított összeg felosztására egyhangúlag 
az alábbi javaslatot tette. 
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 500.000,- Ft 
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 300.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 900.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kosárlabda Szakosztály 

500.000,- Ft 
    100.000,- Ft 

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 200.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kézilabda Szakosztály 200.000,- Ft 
Diáksportkör Moderntánc  200.000,- Ft 
Diáksportkör Íjászat 100.000,- Ft 
Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége 100.000,- Ft 
Kis Szent Teréz Plébánia 300.000,- Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 150.000,- Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház   50.000,- Ft 
Kék Balaton Citerazenekar 400.000,- Ft 
Shotokan Karate Egyesület 280.000,- Ft 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 150.000,- Ft 
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány   70.000,- Ft 
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 
 

        1.500.000,- Ft          
                      

Sz. Balogh Szilvia és a „Szemem Fénye” Alapítvány támogatását nem javasolta a bizottság. 
 
Megköszönte Boros Lajosné pénzügyi ügyintézőnek a kérelmek begyűjtését és az elszámoló lapok 
hozzácsatolását. A bizottság üléseire minden alkalommal minden képviselő meghívást kap. A tegnapi 
ülésen a bizottság tagjain kívül Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester és 
Kőműves Károlyné képviselő volt jelen. A támogatás felosztására irányuló javaslattal a bizottság 
tagjai és a jelenlévők egyaránt egyetértettek.  
Bartha Gábor polgármester: A kérelmet benyújtottak között 5 szervezet van, melyek részére az 
igényelt összeget meg lett állapítva. Ilyen a Diáksportkör Íjászat, Balaton-felvidéki Borvidék 
Hegyközsége, Szeghalmi Bálint Református Egyház, Shotokan Karate Egyesület és a Kék Balaton 
Citerazenekar. Az Aranykorúak Nyugdíjas Klub 600 eFt támogatásra nyújtott be igényt, 500 eFt 
összeg a javasolt támogatás. Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 450 eFt támogatásra nyújtott be 
kérelmet, a javasolt támogatás összege 300 eFt. Biztosította a klub és a dalkör jelen lévő vezetőjét, 
hogy amennyiben az önkormányzathoz fordulnak más egyéb ügyeket tekintve működésük okán, nem 
hagyják őket cserben. A Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 1.045 eFt-ot mutatott 
ki, ami a működéséhez szükséges, 900 eFt a javasolt támogatás összege. A Z+D Cserszegtomaj 
Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 600 eFt támogatásra nyújtott be kérelmet, 500 eFt a javasolt 
támogatás összege. A szakosztályt például a nyári tábor ideje alatt eszközökkel, elvégzett segítő 
munkával is támogatja az önkormányzat. A Diáksportkör Moderntánc benyújtott kérelmében 600 eFt 
szerepel, 200 eFt a javasolt támogatás összege. Esélye van a tánccsoportnak a Székelyudvarhelyen 
megrendezendő Európa-bajnokságon való részvételre. Amennyiben erre valóban sor kerül, a táncosok 
további támogatására vissza kell térni. A Magyarok Nagyasszonya Plébánia 1.800 eFt támogatásra 
nyújtott be kérelmet, a javasolt támogatás összege 150 eFt. Kérelmükben kimutatott összeg jelentős 
része a tomaji Szent Anna templom felújításának költsége. A testület korábbi döntése alapján 2.000 
eFt összeggel támogatja a felújítási munkákat, a javasolt 150 eFt-tal a szervezetet támogatja az 
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önkormányzat. A Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány kérelme a tegnapi bizottsági ülés előtt 
érkezett. A kimutatott 670 eFt támogatást legnagyobb részben önkormányzati feladatkörbe tartozó 
munkákhoz kérte. A bizottság által a javasolt támogatás összege 70 eFt, ami az alapítvány 
működéséhez szükséges. A Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 1.600 eFt támogatásra nyújtott be 
kérelmet, kimutatásuk szerint ebben gépjármű vásárlása is szerepel. A javasolt támogatás összege 
1.500 eFt. Sz. Balogh Szilvia tavaly verses kötet kiadásához kérte a támogatást, idén eszperantó 
nyelvről lefordított kiadvány kiadásához nyújtott be 50 eFt támogatásra kérelmet. A bizottság Sz. 
Balogh Szilvia támogatását elutasította. A pécsi székhelyű, beteg gyermekekért működő, komoly 
eredményeket felmutató „Szemem Fénye” Alapítvány minden önkormányzatot megkeresett 100 eFt 
támogatás megállapítására irányuló kérelmével. A bizottság az alapítvány támogatását elutasította. A 
teljesen új Kosárlabda Szakosztály 2.101 eFt támogatásra nyújtott be kérelmet, a javasolt támogatás 
összege 100 eFt. A Kézilabda Szakosztály szintén új szakosztály, 1.250 eFt támogatásra nyújtott be 
kérelmet, a javasolt támogatás összege 200 eFt. A Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 250 eFt 
támogatásra nyújtott be kérelmet, a javasolt támogatás összege 150 eFt. Mint ahogy azt korábban tette, 
biztosította a dalkör jelen lévő vezetőjét, hogy amennyiben az önkormányzathoz fordulnak más egyéb 
ügyeket tekintve működésük okán, nem hagyják őket cserben. Az Asztalitenisz Szakosztály 513 eFt 
támogatásra nyújtott be kérelmet, a javasolt támogatás összege 200 eFt. Ettől teljesen elkülönül a 
kimutatásukban szereplő ping-pong asztal vásárlása 240 eFt összegben, ami nem a szakosztály 
tulajdonát fogja képezni. 
Németh Gyula Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kosárlabda Szakosztály vezetője: A javasolt 100 eFt 
összegű támogatás nem segít a szakosztály helyzetén, arról lemond a Kézilabda Szakosztály javára, 
akik országos serdülő bajnokságon is indulnak idén. Szakosztályukat megpróbálják saját erőből 
fenntartani.  
Bartha Gábor polgármester: Az összeg átvezetése okán kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság két igen szavazattal javasolja az elhangzott módosítás 
elfogadását.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a bizottság által tett 
javaslat elfogadását a rendelkezésre álló keretösszeg felosztása tekintetében. 
A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen és 1 nem szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014 (I.30.) önkormányzati rendeletében elkülönített 6.000 eFt-ot az alábbiak szerint osztja fel a 
benyújtott támogatási kérelmek alapján:  
 
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 500.000,- Ft 
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 300.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 900.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 500.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 200.000,- Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kézilabda Szakosztály 300.000,- Ft 
Diáksportkör Moderntánc  200.000,- Ft 
Diáksportkör Íjászat 100.000,- Ft 
Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége 100.000,- Ft 
Kis Szent Teréz Plébánia 300.000,- Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 150.000,- Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház   50.000,- Ft 
Kék Balaton Citerazenekar 400.000,- Ft 
Shotokan Karate Egyesület 280.000,- Ft 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 150.000,- Ft 
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány   70.000,- Ft 
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Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület         1.500.000,- Ft 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014 (I.30.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2014. március 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és Berta Sándorné jegyző 
 
Tolvéth Gyula Aranykorúak Nyugdíjasklub és Cserszegtomaji Tátika Népdalkör vezetője: 
Megköszönte az önkormányzat 2014. évre nyújtott támogatását a klub és a dalkör nevében. 
 

9.) Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú, „Hévíz város és környezetének 
közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat projektszintű költségvetés 
módosításáról 
            Előadó: Bartha Gábor polgármester                    
                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság ülésén megállapítást nyert, hogy az együttműködési 
megállapodásban Cserszegtomaj Község Önkormányzatának postacímeként és székhelyeként Iskola u. 
17., a régi postacím van feltűntetve. Ez Dr. Bakonyi Károly u. 1-re módosul. A bizottság egyhangúlag 
a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 

28/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzat 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 3. számú módosítását megismerte, 
jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnali  
 

3. A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének előterjesztés szerinti módosítását, 
továbbá felhatalmazza a konzorcium vezetőt, hogy a Közreműködő Szervezet felé terjessze 
fel.   
Határidő: azonnali 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 

 
Felkéri a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására, valamint arra, hogy 
gondoskodjon a képviselő-testület döntésének a konzorciumvezető, Hévíz Város 
Önkormányzatához történő továbbításáról. 
Határidő:  azonnali 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 

 
10.) LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési Stratégiájával kapcsolatos feladatok; 
2014-2020 között programozási időszakra való felkészülés 
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              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 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 azzal a módosítással, hogy a javaslat 2. pontjának határideje 2014. február 28. napja. Az 
előterjesztésben a határidő tévesen 2018. február 28. napjában  lett meghatározva. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosítással. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a 
Zala Termálvölgye Egyesület (8790 Zalaszentgrót Dózsa Gy. u. 9.) munkájában 2014. évtől 
kezdődően nem vesz részt. Amennyiben az új Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területe 
előzetesen elismerésre kerül, a Zala Termálvölgye Egyesület Alapszabályának 5 §. (2) 
bekezdése alapján kilép a Zala Termálvölgye Egyesületből. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Termálvölgye Egyesület elnökét értesítse.  
Határidő:  2014. február 28. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

2. a) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az EMVA 
társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014. (II.6.) közleményében foglaltak 
figyelembevételével - kinyilvánítja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata előzetes 
csatlakozási szándékkal részt kíván venni az Együtt Egymásért Egyesület Zalaapáti 2014-2020 
közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi 
Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes 
elismerésében. 
 
b) A képviselő-testület a polgármester által a) pontban foglaltakra adott előzetes 
szándéknyilatkozatát jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Együtt Egymásért Egyesület elnökét értesítse. 
Határidő:  2014. február 28. 
Felelős:   Bartha Gábor polgármester  

 
11.) Óvodai beíratási időpont és a 2014/2015 nevelési évben induló óvodai csoportok 

számának meghatározása  
                     Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                     (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 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. Örvendetes, hogy az óvodások várható létszáma nem mutat csökkenést. A cserszegtomaji 
óvodának jó híre van. 
Bartha Gábor polgármester: A jó hírnek alapja van. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel 
a javasolt határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
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1.) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beíratás időpontját 2014. 
április 28-29. napokban határozza meg.  
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatást a község 
honlapján, illetve a helyben szokásos módon, valamint az óvodában közzétegye.  
Határidő:  2014. március 20. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
     Kovács Imréné intézményvezető 
 
2. ) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014/2015-ös 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:  2014. február 28., illetve az óvodai beíratás időpontja 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 

   Kovács Imréné intézményvezető 
 

12.) Víziközmű vagyonértékelésre érkezett árajánlatok elbírálása               
 Előadó: Bartha Gábor polgármester 

              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a a Karanta Audit Zrt-t (Budapest, 
Reviczky ezredes u. 2.) 800.000,- Ft + ÁFA Ft összegű árajánlatának elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott kiegészítéssel.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

31/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában levő szennyvíz vagyon 
értékelés tevékenység ellátására a beérkezett ajánlattevők közül a Karanta Audit Zrt-t (Budapest, 
Reviczky ezredes u. 2.) bízza meg, 800.000,- Ft + ÁFA Ft összeggel. 
Felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére.  
Határidő:  2014. március 10. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

13.) Cserszegtomaj, Bottyaháti utca jogi tulajdonrendezése                
 Előadó: Bartha Gábor polgármester 

              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 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 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-testület 
az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Bottyaháti utca 
Nyugati utcaszakasz tulajdonrendezésének érdekében a GEOPART Bt. által 040-05/2013. 
munkaszámon készített, 357/2013. DATR számon záradékolt, a Zala Megyei Kormányhivatal 
Keszthelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala által 2013. október 3. napján záradékolt 
kisajátítási dokumentációnak megfelelően a kisajátítási eljárás megindítását jóváhagyja amennyiben a 
tulajdonosokkal történő megállapodás 2014. március 24. napjáig nem jön létre. Felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződéssel meg nem szerezhető ingatlanok esetében a Zala Megyei 
Kormányhivatal felé a kisajátítási eljárás megindítására. 
Határidő:  2014. március 30. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 

14.) Cserszegtomaj, Bottyaháti utca kanyar jogi tulajdonrendezése                
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy március 24. napjáig 
létrejön a tulajdonosokkal a megállapodás. 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 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-testület 
az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Bottyaháti utca 
Keleti kanyar utcaszakasz tulajdonrendezésének érdekében a GEOPART Bt. által 056-06/2013. 
munkaszámon készített, 525/2013. DATR számon záradékolt, a Zala Megyei Kormányhivatal 
Keszthelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala által 2013. október 3. napján záradékolt 
kisajátítási dokumentációnak megfelelően a kisajátítási eljárás megindítását jóváhagyja, amennyiben a 
tulajdonosokkal történő megállapodás 2014. március 24. napjáig nem jön létre. Felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződéssel meg nem szerezhető ingatlanok esetében a Zala Megyei 
Kormányhivatal felé a kisajátítási eljárás megindítására. 
Határidő:  2014. március 30. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 

15.) Keszthely, Rezi úti buszmegálló elhelyezését biztosító használati és telki szolgalmi 
jog létesítés  
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                    (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Keszthely közigazgatási területén a buszváró 
kihelyezése megtörtént, most szolgalmi jog létesítése okán szükséges a döntéshozatal. 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. Köszönet illeti Gulyás Alajos ügyvezetőt, hogy térítésmentesen rendelkezésre bocsátotta a 
buszváró felépítéséhez szükséges területet. 
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: 
 



 12

34/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Keszthely, Rezi út 
4405/75. hrsz. ingatlanon buszváró elhelyezését biztosító használati és telki szolgalmi jog feltüntetését 
a GEOPART Bt. 088-11/2013. munkaszámon elkészített 801/2013.DATR számon záradékolt változási 
vázrajznak megfelelően. Felhatalmazza a polgármestert az ISO COLOR 2000 Kereskedelmi Kft. 
Keszthely, Sopron u. 47. szám alatti társasággal kötendő megállapodás aláírására. 
Határidő:  2014. március 31. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 

16.) Cserszegtomaj, Napsugár utca kialakítása 
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Közmeghallgatáson vetődött fel a Napsugár utca 
kérdése. Az ott elhangzottak alapján javasolta, az utca legyen kimérve, majd kerüljön kitűzésre, legyen 
pontosan meghatározva, hol van az önkormányzatnak tulajdona. Ez 89.000,- Ft + ÁFA összeg 
ellenében megtörtént. Kérte a hivatal műszaki ügyintézőjét és a községgazdát, kérjen árajánlatot arra 
vonatkozóan, hogy az út lekavicsozásának milyen költségvonzata van. Az árajánlatok bekérése 
megtörtént. A legkedvezőbb ajánlat szerint ennek költsége bruttó 3.595.500,- Ft. A határozati 
javaslatban foglaltak szerint ehhez bruttó 3.600.000,- Ft fedezetet biztosít az önkormányzat az 
általános tartalék terhére. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját.  
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság az ügyet hosszasan tárgyalta és egyhangúlag a 
határozati javaslat elutasítását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 nem szavazattal a Képviselő-testület a 
határozati javaslat elfogadását elutasította. 
  
Bartha Gábor polgármester 17 óra 35 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
 

17.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
                     Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                     (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
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: 
 

35/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
- 001. szavazókör: Általános Iskola 8372 Cserszegtomaj Iskola u. 17.  

Szavazatszámláló Bizottság  
tagjává:  Fekete Kálmánné 8372 Cserszegtomaj Rezi u. 8. 
  Brauning Katalin 8372. Cserszegtomaj Bottyaháti u. 12. 
  Remeténé Kakuk Tímea  8372. Cserszegtomaj Péter-Pál u. 5. 
póttagjává: Molnár András Gábor 8372. Cserszegtomaj Keszthelyi u. 30. 
  Végváriné Góczán Rita 8372. Cserszegtomaj Iskola u. 7. 
  Nagyné Sáfár Erika 8372 Cserszegtomaj Iskola u. 18. 
  Izer-Szántó Szidónia Mária 8372 Cserszegtomaj Barát u. 67. 
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- 002. szavazókör: Cserszegi Kultúrház 8372 Cserszegtomaj Vadász u. 1. 

Szavazatszámláló Bizottság 
tagjává: Papp András László 8372 Cserszegtomaj Erdész u. 35. 
  Farsang Sándorné 8372 Cserszegtomaj Kucori u. 1. 
  Varga Mária 8372 Cserszegtomaj Várvölgyi u. 32. 
póttagjává: Czimondor Csaba Györgyné 8372 Cserszegtomaj Dolomit u. 2. 
  Szarka Róbert 8372 Cserszegtomaj Kilátó u. 11. 
  Szi Tamásné 8372. Cserszegtomaj Kápolna sor 34. 
  Németh Mónika 8372 Cserszegtomaj Balaton u. 12. 
 

- Nemzetiségi szavazókör: Általános Iskola 8372 Cserszegtomaj Iskola u. 17. __. osztályos 
tanterem) 

Szavazatszámláló Bizottság 
tagjává Magas Béla István 8372 Cserszegtomaj Gagarin u. 27/a 
  Polainé Birkás Ildikó 8372 Cserszegtomaj Kápolna sor 13. 
  Zsigáné Kovács Enikő 8372 Cserszegtomaj Gagarin u. 24. 
  Bajusz László 8372 Cserszegtomaj Fenyő u. 22. 
  Illés Orsolya 8372 Cserszegtomaj Sümegi u. 6. 
póttagjává: Némethné Ács Marianna 8372 Cserszegtomaj Iskola u. 2/a 
  Szabó Béláné 8372 Cserszegtomaj Rezi u. 27. 
 
megválasztja. 
 

18.) Képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről tájékoztató 
                     Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                     (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
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: 
 

36/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

19.) Nemes Béla Cserszegtomaj, Kápolna sor 69. szám alatti lakos méltányosságai kérése 
                     Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                     (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte Simon Aladár községgazdának a 
szükséges számítások elvégzését. A számítás szerint 120m3 éves fogyasztás esetében a 
szennyvízszivattyú éves villamos energia fogyasztása 7,33 kW óra, ami évente 279 Ft kiadást 
eredményez.  Kérelmező az elmúlt 10 évben felmerült költségeinek méltányos összeggel való 
megtérítését kérte az önkormányzattól. Fenti számítást figyelembe véve az elmúlt 10 év alatt 
keletkezett kiadás 2790,- Ft. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag Nemes Béla méltányossági kérelmének 
elutasítását javasolta.  
Simon Aladár községgazda: A településen a házi szennyvízátemelők energiaszükségletét az ingatlan 
tulajdonosa biztosítja. Ebben lesz változás, mert a DRV Zrt. átvette a házi átemelők üzemeltetését, 
kényszerítve lesznek az energia felhasználás biztosítására. A településen összesen 27 szivattyú van. 
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Bartha Gábor polgármester: Körülbelül 75.000,- Ft-ba kerülne, ha mindenkit támogatna az 
önkormányzat, akinek szivattyúja van. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatás összege 2790,- Ft.  
A szavazást követően megállapította, hogy 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-testület a 
határozati javaslat elfogadását elutasította. 
 
       20.) 2014. évi feladatok és kötelezettségek a sporttal kapcsolatban 
               Előadó: Bartha Gábor polgármester 
               (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A testület elfogadta a 2014-2018. évekre 
vonatkozó sportkoncepciót, melyben meghatározta, az önkormányzat milyen feladatokat vállal a négy 
évre. A tornaterem felújítását magába foglaló pályázat benyújtásáról szintén döntött a testület. 
Időközben megállapítást nyert, hogy a pályázathoz az idei, sporttal kapcsolatos feladatokról és 
kötelezettségekről  szükséges újabb döntéshozatal. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság az ügyet tárgyalta és egyhangúlag a határozati 
javaslat elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: 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: 
 

37/2014.(II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontja és a Sportról 
szóló 2004. I. tv. 55. §-a alapján összeállított 2014. évi sporttal kapcsolatos feladatait és 
kötelezettségeit az alábbiak szerint: 
1.  A sportfejlesztési koncepcióval összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, 
melyet Cserszegtomaj Község Önkormányzata működési célú pénzbeli támogatást nyújtásával valósít 
meg. 
Támogatandó sportszervezetek: 
 - Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztálya 
 - Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztálya 
 - Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kosárlabda Szakosztálya 
 - Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztálya 
 - Z+D Cserszegtomaj Sportklub Kézilabda Szakosztálya 
 - Shotokan Karate Egyesület 
2. Fenntartja és működteti a tulajdonát képező Sportpályát és a hozzá tartozó öltözőt/kiszolgáló 
egységet. 
3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata tulajdonát képező, de a KLIK fenntartásában lévő 
tornaterem fejlesztését a Sportlétesítmény felújítási programja alapján az anyagi lehetőségek 
figyelembevételével megvalósítja pályázati támogatás elnyerése esetén. 
4. Cserszegtomaj Község Önkormányzata megteremti a feltételeket a diáksportkörök 
feladatainak ellátásához, valamint működési célú pénzbeli támogatást nyújt a versenyekre való 
színvonalas felkészüléshez és azokon való részvételhez. 
Támogatandó sportkörök: 
 - Diáksportkör Moderntánc 
 - Diáksportkör Íjászat 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 
           21.) Interpellációk, kérdések 
 
Bartha Gábor polgármester: Interpellációk, kérdések nem merültek fel 
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Bartha Gábor polgármester: Az „Egyebek” napirend tárgyalása előtt tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
a testületi ülés egyik résztvevője Dr. Halasi Tibor, a Palota Pince Kft. ügyvezetője. Kérte az ügyvezető 
urat, ossza meg a jelenlévőkkel terveit a jövőre nézve. 
Dr. Halasi Tibor: A társaság tavaly novemberben alakult, amikor magántulajdonba került a pince. A 
Palota Pince Kft. fogja működtetni a cserszegtomaji Festetics Pincét, amely muzeális érték, a település 
turisztikai nevezetessége. Környezete az elmúlt években elhanyagolt volt, azt rendbe tették, valamint 
az épület felújítása is megtörtént. Szándéka szerint éttermet, rendezvénytermet szeretne működtetni. A 
pince 150 fő befogadására alkalmas, ezen kívül egy 80 fős étterem és egy 27 fős VIP terem található 
az épületben. Végzettségét tekintve orvos, felesége azonban a hévízi 1000 Út Utazási Iroda 
képviselője, így szerzett a turizmusban jártasságot. A nyitást áprilisra tervezi, jelenleg alkalmazottakat 
keresnek, és parkolóhelyek kialakítása van folyamatban. Az üzemeltetéssel kapcsolatban kéréssel nem 
fordul az önkormányzathoz. Útbaigazító táblákat szeretne kihelyezni, ennek módját és szabályait nem 
ismeri. Célja, hogy a pince bekerüljön a turisztikai vérkeringésbe. A tomaji temető mellett 
önkormányzati tulajdonú területen lévő törmelékkupac rontja a település képét. Jó lenne, ha ezt az 
önkormányzat megszűntetné. A településre Hévíz felől érkezőket a Sümegi út jobb oldalán 
táblarengeteg fogadja, ami nem esztétikus. Ráadásul a táblák mögötti terület elgazosodott. Ugyanitt a 
település térképe erősen megkopott, ezt térítésmentesen felújítaná, amennyiben az önkormányzat 
igényli. Turizmusról beszélve a barlang lejáratát is érdemes lenne megfelelően kialakítani. 
Simon Aladár községgazda: A Bikedi sor Keszthely Város közigazgatási területéhez tartozik, 
Cserszegtomaj Község déli közigazgatási határa itt megegyezik az ingatlan déli telekhatárával. Az 
említett táblák vagy magánterületre, vagy Keszthely Város közigazgatási területére vannak kihelyezve. 
Ezen a részen Cserszegtomaj Község Önkormányzatának tulajdonában nincs terület. 
Bartha Gábor polgármester: Örömét fejezte ki Dr. Halasi Tibor pozitív hozzáállása okán, biztosította 
az önkormányzat együttműködéséről. Amennyiben bármilyen problémája merül fel, forduljon 
bizalommal az önkormányzathoz. A temető melletti törmelékkupac útfelújításból visszamaradt 
anyagokból keletkezett, az önkormányzat az egyik utca pormentesítését újrahasznosítási folyamat 
keretében ebből fogja megoldani. A községgazda kért már árajánlatot az anyag bedarálására, az 
ügyben az ügyvezető úr türelmét kérte. Mióta jogszabály alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 
a beruházási folyamatok lelassultak. A darálást csak hűvös időben lehet elvégezni, májusig annak meg 
kell történnie. Kertészmérnök terve alapján került oda a földkupac az útszélesítések során keletkezett 
földből, a koncepció szerint a dombra tomaj nemzetség alapítójának szobra került volna. A szobor 
kihelyezése nem történt meg, az magántulajdon, el van zárva a várban. A barlang lejárójának állapota 
sokszor szóba kerül. A felszínen nincsen tájékoztatás arról, hogy a föld alatt milyen érték található. 
Készült terv egy bemutató tárolót magába foglaló fal megépítéséről. Ennek megépítése még várat 
magára. Országgyűlési képviselőnővel volt arra irányuló kezdeményezés, hogy Hévíz előtt, védett 
területre kihelyezett táblák onnan elkerüljenek. Magánterületről van szó, a kezdeményezés kudarcba 
fulladt. Sajnos ugyan ez vonatkozik a Sümegi úton lévő táblákra is. A település térképét valóban 
kiszívta a nap, a felújítására felajánlott segítséget köszönettel elfogadja az önkormányzat. Felajánlotta 
az ügyvezető úr felé, hogy a helyrehozatal során a saját üzemeltetésű objektumot emelje ki rajta. 
Május 24-én lesz a településen az Orbán-napi rendezvény, melyre meghívta Dr. Halasi Tibort, 
valamint kérte, gondolja át, hogyan tudna ehhez a tradicionális, borról szóló önkormányzati 
programhoz csatlakozni. Itt kerülnek kiosztásra a helyi bortermelők részére a borverseny díjai. Kérte, 
elképzeléséről április 10-ig tájékoztassa. Az útbaigazító táblák közterületre való kihelyezésének van 
hivatalos formája. Javasolta, készíttessék el a táblákat, ezt követően egyeztetnek arról, hogy hova, 
milyen módon kerülnek ki. 
 
     22.) Egyebek  
 
    22/1.) Gubacs utca esővíz elvezetése  
                     (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót Kőműves Károlyné 
képviselőnek, a napirend előterjesztőjének. 



 16

Kőműves Károlyné képviselő: Kápolna soron lakó bejelentése alapján vasárnap megtekintette az utca 
állapotát. A hétvégi nagy esőzések után a Gubacs utcáról lezúduló csapadék befolyt a Kápolna sor 
lakójához. Már téma volt a testület előtt, hogy a Lovas utca felé el lehetne vezetni a Gubacs utcáról 
zúduló csapadékvizet.  
Simon Aladár községgazda: A Gubacs utca kavicsos burkolatú, ezt kellene megfelelően kialakítani. Az 
utcának, ami régen vízelvezető árokként funkcionált, egy lakója van. Végleges megoldást az út 
kiszegélyezése, vagy szilárd burkolattal való ellátása jelentene. 
Kőműves Károlyné képviselő: A Gubacs utca lovas kocsiút volt, sokáig nem használták, így benőtte a 
gaz. 
Bartha Gábor polgármester: 2001-ben alakult ki a Gubacs utca, ez előtt volt vízelvezető árok. 
Simon Aladár községgazda: Legalább az utca egyik oldala kitűzésre fog kerülni. A következő évek 
költségvetésébe be kell tervezni az utca megfelelő kialakítását. Még olyan megoldási lehetőség van, 
hogy a kőkeresztnél lévő dombból le kellene venni körülbelül egy métert, a víz így a sportpálya fele 
folyna el, itt pedig víztározót lehetne kialakítani.  
Kőműves Károlyné képviselő: A problémára minden képen kell megoldást találni. Tájékoztatta Simon 
Aladár községgazdát, hogy a kárt szenvedett lakó fel fogja keresni. Kérte, tájékoztassa a megoldási 
lehetőségekről. Megköszönte az előterjesztésére kapott válaszokat. 
Bartha Gábor polgármester: Egyetértett képviselőtársával, a problémára megoldást kell találni. Nyílt 
árok kialakításához helyre van szükség, ehhez az ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása is 
szükséges. Megjegyezte, az extrém körülmények a hétvégi időjárás miatt alakultak ki.  
 
Stirvaki Zoltán Kőris utcai lakos: A Kőris utca 15 éve kavicsburkolatú.  Kevésbé extrém esőzés is 
elmossa az utcát, előfordult, hogy napokig járhatatlanná vált. Amikor jelezték, az önkormányzat újra 
lekavicsozta az utcát. A DRV Zrt. dolgozóinak is okozott problémát, hogy nem találták meg az aknát a 
40-50 cm kavicsréteg alatt. Ezen kívül a közvilágítás nincsen kiépítve az utcában. Az előző ciklus 
polgármesterének felajánlotta, hogy a közvilágítási kábeleket lefektetik, amennyiben ehhez minimális 
támogatásban részesülnek az önkormányzattól. Kevés lakója van az utcának, de a szomszédjában 
három gyermeket nevelő család él, valamint a Kőris utcából nyíló Király közben is kisgyermekes 
család lakik. Az utca felső része 6 méter, az alsó része 3 méter széles, mivel az alsó részén egymással 
szemben lakók ingatlanjukból nem ajánlottak fel területet az önkormányzat javára, kerítésüket pedig a 
telekhatárra építették. Összegezve az utca nem megfelelő burkolata és a közvilágítás hiánya okoz 
problémát.  
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, a közvilágításhoz korábban tett ajánlata még fennáll? 
Stirvaki Zoltán Kőris utcai lakos: Igen, megvalósítható.  A nyomvonal nagy része le van csövezve, 50-
60 méterenként kell átlyukasztani, és átfűzni a kábeleket.  
Bartha Gábor polgármester: A Képviselő-testület nevében köszönte a jelzést. A Kőris utca bekerült 
ezzel a képviselők látókörébe a megoldandó problémák közé. A Képviselő-testület április 7-én tart 
községszemlét, megígérte, hogy ez alkalommal a Kőris utcát is megtekintik. Az önkormányzat idei 
költségvetésében szerepel a közvilágítás fejlesztése. A Barát utca és a Diósi utca közvilágításának 
fejlesztése is régóta szükségszerű, ezek mellé a Kőris utca terveztetése bevonható. A település 145 km 
hosszú úthálózatát tartja fenn az önkormányzat, ennek ellenére minden utcával foglalkozni kell. A 
megoldási lehetőség a testület elé fog kerülni. 
Stirvaki Zoltán: Megköszönte a felvetésére kapott választ. 
  
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 19 óra 03 perckor 
bezárta.  
 

kmf. 
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