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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-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, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző  
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Illés Andrea, Simon Aladár, 
Varga Viktória köztisztviselők 
 
Szabó István Általános Iskola részéről: Juhászné Gyutai Anikó igazgató 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető 
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részéről: 
Szabóné Prádli Andrea gyermekjóléti családgondozó 
Védőnői Szolgálat részéről: Zomboryné Kismihály Brigitta és Szarka Patrícia védőnők 
 
Távol maradt: Kőműves Károlyné és Román Erika képviselő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 3 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 16 óra 03 perckor 
megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 4 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 
Javasolta az „Egyebek” napirendi sorba felvenni a Forest Power Kft. közterületi tűzcsap 
létesítési kérelmét, melyet hétfői ülésén tárgyalt a Pénzügyi és Kulturális Bizottság. 
Javasolta továbbá, hogy a Képviselő-testület a meghívó szerinti 11., 12., 14. és 16. 
napirendeket az 1. napirendet követően tárgyalja, mivel az érintettek jelen vannak az ülésen. 
Szeles András György alpolgármester bejelentette, hogy napirend előtt kíván felszólalni. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi sor elfogadását az elhangzott 
módosításokkal.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 4 igen 
szavazattal a módosult napirendi sort elfogadta, majd átadta a szót Szeles András György 
alpolgármesternek. 
Szeles András György alpolgármester: A március 22. és 23. napjaira összehívott rendkívüli 
képviselő-testületi üléseken egyéb elfoglaltsága okán nem tudott részt venni. A csütörtöki 
határozatképtelen ülést követően Kőműves Károlyné képviselőtől elhangzott, hogy a 
sportegyesület alelnökeként visszaél az egyesület pénzével, és nem fizette ki az önkormányzat 
által megállapított támogatást a lábtoll szakosztály részére. A megállapított támogatásokat 
köteles kifizetni, a testület döntését nem bírálhatja felül, nem tarthatja vissza a pénzeket. Az 
egyesület gazdálkodása jogszabályi előírásoknak megfelel. Hiába volt már az összeg 
korábban, április 27-én a folyószámlán, azt csak május 19-én tudta felvenni. Mivel civil 
szervezetről van szó, a pénzfelvételhez több személy együttes jelenléte szükséges. 
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Képviselőtársa arra hivatkozott, hogy a szakosztály elnöke állítása szerint nem hajlandó 
kifizetni a támogatást. Ezt követően telefonon felkereste az elnök urat, aki biztosította afelől, 
hogy nem erről van szó. Kőműves Károlyné képviselő asszonyt arról tájékoztatta, hogy a 
támogatási összeget még nem kapta meg. Az Újszászon megrendezett lábtoll versenyre három 
sportoló vonattal utazott, a szakosztály részükre nem tudott járművet biztosítani, nekik a 
felmerült útiköltség utólag került kifizetésre. Sajnálatos módon egy sportoló minősíthetetlenül 
viselkedett, a versenyen nem tudott részt venni. Amennyiben a későbbiekben sportoló 
egyesület színében, Cserszegtomajt képviselve nem sportolóhoz méltón viselkedik, részére az 
utazás költsége nem kerül kifizetésre. Hozzátette, az egyesület következő közgyűlésén 
felajánlja lemondását.  
Bartha Gábor polgármester: Az ülésről hiányzik Kőműves Károlyné képviselő, aki felvetette 
az imént érintett témát. A jegyzőkönyv elkészülését követően írásban minden képviselőt 
értesít a felmerült pénzügyi probléma kivizsgálásának eredményéről. 
 
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, majd az alábbiakkal egészítette ki a 
beszámolót.  
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata III. fejezet 53. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint eljárva a testület által elfogadott hivatali létszámbővítés okán a megfelelő 
munkakörülmények biztosításához az épület átalakítását rendelte el, a munkavégzés 
elkezdődött.  
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(III.01.) 
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, egy használaton kívüli 
helyiségben álló szekrényt elavult ingóságként értékesített. A hivatkozott jogszabály alapján a 
polgármester jogosult erre.  
Az Orbán-napi rendezvény sikerrel megrendezésre került. Sármelléken és Vonyarcvashegyen 
is képviselve volt Cserszegtomaj Község Önkormányzata az Orbán-napi rendezvényeken, erre 
az ünnepre a környező települések is nagy hangsúlyt fektetnek.  
Az idei költségvetési rendeletben elrendelt utak felújítási munkáira irányuló közbeszerzési 
eljárás megkezdődött, június 20. és 30. napja között az eljárás lefolytatását követően köthető 
meg a szerződés a kivitelezési munkákra. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló beszámolót 
elfogadta.  
 

2.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
          

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte a Szolgálat 
szakembereinek munkáját. Kihangsúlyozta, nehéz területen végzik nap, mint nap munkájukat. 
Elmondta, szociális ügyek intézését is magába foglaló munkakör betöltésére kiírt pályázat 
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sikerrel zárult. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

61/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt az 
előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 
 

3.) Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
      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 Képviselő-testület részletes, átfogó beszámolót kapott, 
megköszönte Illés Andrea igazgatásszervezőnek az előterjesztés készítése során kifejtett 
munkáját. A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

62/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 
elfogadja. 
 

4.) 2013. évi védőnői beszámoló a területi ellátás helyzetéről  
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Örömét fejezte ki annak okán, hogy 
Cserszegtomajon nem mutat csökkenést a születések száma, évente 20-nál több gyermek 
születik. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Megköszönte a védőnők által készített részletes anyagot. 
A bizottság egyhangúlag a beszámoló 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, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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63/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évre vonatkozóan a 
területi ellátás helyzetéről szóló védőnői beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete 
szerint elfogadja. 
 

5.) Tájékoztató az óvodába felvett gyermekek létszámáról 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte Kovács Imréné 
óvodavezetőnek a tájékoztatás elkészítését. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Örömét fejezte ki a változatlanul magas óvodai 
gyermeklétszám okán. A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Június 13-án, pénteken az ökoparkban gyermeknapot rendez az 
óvoda. Biztosította az óvodavezetőt afelől, hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló anyai, 
szellemi és fizikai erejével segíti a rendezvényt.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztató elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az óvodába felvett gyermekek 
létszámáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 

6.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet 
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
rendelet-tervezete  
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Pénzügyi és Kulturális Bizottság nem 
tárgyalta az ügyet, javasolta képviselőtársainak a tervezet elfogadását. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 
a település tisztaságáról 

 
7.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezete 
            Előadó: Bartha Gábor polgármester 
            (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd 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.  
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Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-
tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 4 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről  

 
8.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 30.) 

önkormányzati rendeletének módosítása  
     Előadó: Bartha Gábor polgármester                    
            (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte Varga Viktória igazgatási, 
szervezési ügyintézőnek a rendelet-tervezetek elkészítése során kifejtett munkáját. 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. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-
tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 4 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 30.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
9.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása                   

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
            (előterjesztés és rendelet-tervezet 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 és a 
rendelet-tervezet elfogadását javasolta. Az általános tartalék összege 28.676 ezer forint marad 
a módosítást követően.  
Szeles András György alpolgármester: Örömét fejezte ki annak okán, hogy az Aranykorúak 
Nyugdíjas Klub kozármislenyi fellépéséhez az utazás költségét az önkormányzat az idei 
költségvetésének terhére biztosította. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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64/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat hajtja végre a 2014. évi költségvetésében: 

 
1.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. Kozármislenyben az V. Tavaszi Fesztiválon való részvétel utazási költsége 
 Általános tartalék csökkenése    -115 
 Dologi kiadás növekedése 082091    +115 
 
2.  Egyéb 

1. Irattár bővítése/átépítése, 2 fő új dolgozó részére munkahely kialakítása, berendezés 
vásárlása 

 Általános tartalék csökkenése 900070   -3.175 
 Felhalmozási kiadás növekedése 066020   +3.175 
 

2. 1 fő új dolgozó felvétele Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014 (I.30.) rendelet alapján, 58/2014. (IV.30.) számú 
Képviselő-testületi határozat alapján létszámnövekedés: +1 fő. 

 
Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 675.299 ezer forint, azaz nem változik. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2014 (V.29.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014 (V.5.) 

rendelettel módosított 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

10.) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Szabályzatban a hivatali dolgozók 
létszámát érintő testületi döntések kerültek átvezetésre. 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.  
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
1. A Szabályzat II. Fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„A Hivatal Szervezete 
 

2. A Hivatal belső szervezeti felépítése 
 

(1) A Hivatal szervezeti egységekre nem tagozódik, egységes hivatal. 
(2) A Hivatal engedélyezett létszáma 16  fő, ebből a köztisztviselők száma: 14  fő. 
(3) Köztisztviselők: 

Jegyző          1 fő 
Ügyintéző:     13 fő, ezen belül: 
igazgatási, szervezési, titkársági ügyintéző:     3 fő, 
polgármesteri asszisztens:       1 fő, 
pénzügyi-gazdasági ügyintéző:       4 fő, 
adóügyi ügyintéző:        2 fő, 
beruházói, műszaki ügyintéző       1 fő, 
településüzemeltetési ügyintéző (községgazda)     1 fő 
informatikus         1 fő. 

 
(2) Munka Törvénykönyve hatálya alá eső dolgozók (fizikai alkalmazottak): 
 

- recepciós, hivatalsegéd:       1 fő, 
- takarító                     1 fő.” 

 
2. A Szabályzat V. fejezetének 2. pontja az alábbi (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:  

(3) A Hivatal, valamint a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde, 
-mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv –belső ellenőri feladatait a 
jegyző által megbízott belső ellenőr látja el. A belső ellenőri feladatokat, polgári jogi 
jogviszony keretében a KAVAR Gazdasági Tanácsadó Bt. (8788 Zalaszentlászló, 
Kossuth u. 62.) látja el, határozott idejű, 2014. 12.31-ig szóló megbízási szerződés 
alapján.  
(4) A belső ellenőrzés fogalmát, működtetését, funkcionális függetlenségét, feladatát, a 

belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelményeket, a belső 
ellenőrzés és a belső ellenőrzési vezető feladatait, a belső ellenőr jogait és 
kötelezettségeit, valamint az ellenőrzött szerv jogait és kötelezettségeit, továbbá a 
belső ellenőrzés eljárási és végrehajtási rendjét, a belső ellenőrzési rendszer 
koordinációját, harmonizációját a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szabályozza.”  

 
3. A Szabályzat 1. számú melléklete a hatályos alapító okirat és törzskönyvi kivonat. 
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4. A Szabályzat 2. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerül, ezáltal a 3. számú 
melléklet 2. számú mellékletre módosul.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás egységes szerkezetbe való foglalásáról gondoskodjon. 
Határidő:  2014. május 30. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 

11.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása 
       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: Megköszönte Varga Viktória igazgatási, szervezési 
ügyintézőnek és Simon Aladár községgazdának az előterjesztés készítése során kifejtett 
munkáját. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft-vel köt az 
önkormányzat szerződést, amennyiben a testület a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat 
elfogadja.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ 
Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, 0249/7 hrsz). mint 
Közszolgáltató, és Cserszegtomaj Község Önkormányzata, mint közszolgáltatást megrendelő 
között, 2014. július 1-i hatállyal az előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződést változatlan tartalommal elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felkéri továbbá a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy az aláírt szerződés közzétételéről a Ht. 34. § (9) bekezdése szerint 
gondoskodjon.  
Határidő:  2014. június 10. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

12.) Igazságügyi Vagyonértékelési Szakvélemény Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának tulajdonát képező szennyvízgyűjtő- és elvezető rendszere 
vagyonelemeinek 2014. március 20-i fordulónapon érvényes értékéről 
           Előadó: Bartha Gábor polgármester 

                       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, ami az önkormányzat vagyonát érintő 
kérdés. Az önkormányzat bízta meg a társaságot az értékelés elvégzésével. 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.  
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Karanta Audit 
Zrt. által elkészített Igazságügyi Vagyonértékelési Szakvéleményt Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának tulajdonát képező szennyvízgyűjtő- és elvezető rendszere 
vagyonelemeinek 2014. március 20-i fordulónapon érvényes értékéről, mely 
1 528 900 382.-Ft, egyben hozzájárul a megállapított vagyonérték és a vagyonértékelés 
során keletkezett adatok vagyonnyilvántartásban való átvezetéséhez.  
 

13.) A településfejlesztési koncepció határozat visszavonása 
           Előadó: Bartha Gábor polgármester 

                        (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Képviselő-testület március 20-ai 
határozatával elfogadta a településfejlesztési koncepciót, majd döntését április 9-én 
megerősítette. A félreértések elkerülése miatt kerül sor a március 20-ai döntés visszavonására.  
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 4 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2014. (III.20.) számú 
határozatát visszavonja. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

14.) Cserszegtomaj község közlekedésének forgalomtechnikai felülvizsgálata  
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

                        (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Simon Aladár községgazda 
lelkiismeretes hozzáállása eredményeként került a testület elé az előterjesztés.  
Simon Aladár községgazda: Szükség volt a felülvizsgálatra, az elmúlt 15 évben sok változás 
történt, jelentősen megnőtt a településen a gépjárműforgalom.  
Szeles András György alpolgármester: Örömét fejezte ki annak okán, hogy szakemberek 
fogják áttekinteni a település közlekedésének forgalomtechnikáját, akik tudják, hogy hol lehet 
például gyalogátkelő helyet kialakítani. A közlekedés biztonsága a legfontosabb. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 4 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
önkormányzat 2014. júniusi időponttal a Zala Megyei Közlekedési Hatóság, a 
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Rendőrkapitányság szakemberei, forgalomtechnikai kivitelező szakember, illetve a 
polgárőrség az önkormányzat és polgármesteri hivatala képviselőivel közlekedésbiztonsági, 
forgalomtechnikai bejárást tartson, melynek feladata, feltárni a település 
közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai hiányosságait, az esetlegesen a felmerülő problémák 
megszüntetésének lehetőségeire javaslat tétel. 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

15.) Beszámoló az elvégzett idegenforgalmi feladatokról  
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: Az elvégzett feladatokról szóló felsorolás kibővíthető az 
iskola udvarának tereprendezésével, itt a füvesítés van még hátra. A ballagásra szép, rendezett 
környezet várja a résztvevőket. A bizottság az elhangzott kiegészítéssel egyhangúlag a 
beszámoló elfogadását javasolta.  
 
16 óra 45 perckor Elekes István képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. 
 
Szeles András György alpolgármester: Az iskola udvarának tereprendezésével kapcsolatban 
elmondta, a padok felfüggesztése is megtervezésre kerül, az ülések váza is el fog készülni. 
Bartha Gábor polgármester: A lelátó lakatos munkái következnek.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását az elhangzott 
kiegészítésekkel. 
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az elvégzett idegenforgalmi 
feladatokról szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta.  
 

16.) Szakmai beszámoló a Zala Megyei KSZR 2013. évi tevékenységéről 
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: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
  

70/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját. 
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17.) Holló Gábor Szigetszentmiklós, Botond u. 2/A. szám alatti lakos terület 
felajánlása 

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 „B” határozati javaslat 
elfogadását javasolta.  
Szeles András György alpolgármester: Holló Gábor felajánlotta, hogy a területéhez tartozó 
utat az önkormányzat térítésmentesen vegye tulajdonba, ellenben kérte az ingatlana 
közművesítését. A kérés teljesítése meghaladja az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. 
Egyetértett a bizottság arra irányuló javaslatával, hogy az önkormányzat nem kívánja 
önkormányzati tulajdonba átvenni az utat. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a bizottság 
javaslatát, a „B” határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
71/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Holló Gábor 
Szigetszentmiklós, Botond u. 2/A. szám alatti lakos által felajánlott Cserszegtomaj, 581/8. 
hrsz.-ú 1027 m2 térmértékű „saját használatú út” művelési ágú ingatlant nem kívánja 
önkormányzati tulajdonba átvenni. 
Határidő:  2014. július 31. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

18.) „Cserszegtomajért” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának 
módosítása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte Varga Viktória igazgatási, 
szervezési ügyintézőnek az előterjesztés készítése során kifejtett munkáját.  
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását, mely szerint 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Cserszegtomajért” 
Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
72/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Cserszegtomajért” 
Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja. 

 
 
 



 12

19.) Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdések, interpellációk nem merültek fel. 
 

20.) Egyebek 
 

20/1.) Forest Power Kft. közterületi tűzcsap létesítési kérelme 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Tegnap felkereste a társaság 
ügyvezetője, bemutatta a 2013. évi helyi iparűzési adóbevallásukat, mely alapján közel 
2.000.000,- Ft összegű iparűzési adót fizettek be a településre. Ez az összeg a tervezett adón 
túli bevétel. 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 létesítendő tűzcsap más ingatlantulajdonosok számára is 
hozzáférhető lesz. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2014.(V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj, Majori u. 2179 
hrsz. ingatlanon telephelyet létesítő Forest Power Kft. közterületi tűzcsap kialakítási kérelmét 
támogatja. Megbízza a polgármestert az árajánlat alapján a tervezési munka megrendelésével. 
A tervezéshez szükséges összeget, 76 000 Ft-ot a 2014. évi költségvetés tartalékalapjából 
biztosítja. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  2014. július 31. 

 
Bartha Gábor polgármester: A Képviselő-testület 19/2014.(II.12.) számú határozata alapján 
az önkormányzat a 2014. évi települési lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár felé. Mai napon érkezett 
levélben foglaltak szerint az önkormányzat a benyújtott pályázatát megnyerte.  
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 16 óra 57 
perckor bezárta.  
 

kmf. 
 

Bartha Gábor sk.       dr. Milus Lajos sk.             
polgármester                                                                               jegyző      
                   

Illés Andrea  sk. 
jegyzőkönyvvezető 


