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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 
16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester,Szeles András alpolgármester, Molnár Gabriella, 
Román Erika, Palkovics Zoltánné, Elekes István képviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző, Fogarasi Andrea 
beruházási ügyintéző, Simon Aladár községgazda, Varga Viktória vezető tanácsos, 
jegyzőkönyvvezető.  
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülést 16 óra 46 perckor 
megnyitotta.  
 
Felkérte Varga Viktóriát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. Tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a testületi anyag kiküldése óta a napirendi előterjesztéseket illetően pontosítások 
történtek, illetve új napirendi pontok felvételét javasolta. A Hévízi NYDOP konzorciumi  
pályázatot illetően a tárgyalandó anyag a mai napon érkezett. Kérte a testület támogatását a 
napirendi sor előbbiek miatti módosítására. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy van-e 
szükség szünet elrendelésére az újonnan bekerülő napirendi pontok tárgyalása előtt? 
Javasolta a napirendi sort kiegészíteni a következőképpen: 
16. napirendi pont: Iskola festése, 17. napirendi pont: Szabad Művészet Alkotótábor 
Alapítvány végelszámolása, 18. napirendi pont Hévízi konzorciumi pályázattal kapcsolatos 
módosítás. Mivel módosításra tett javaslatot, kérdezte a képviselő-testületet, a napirendi 
sorral kapcsolatban van e hozzászólás. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Javasolta a 10. napirendi pont esetében zárt ülés tartását, mivel 
személyi kérdésről van szó.  
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte dr. Milus Lajos jegyzőt a zárt ülés tartásának 
lehetőségéről. 
dr. Milus Lajos jegyző: A Mötv. 3 pontban sorolja fel a zárt ülés tartásának lehetőségét, ebből 
egy esetben kötelező elrendelni, ez önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, 
méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi ügy tárgyalásakor, továbbá a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás során. Zárt ülést rendelhet el az érintett kérésére kinevezés, 
választás, felmentés, vezetői megbízás adása, fegyelmi eljárás megindítás és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Véleménye szerint ez személyi ügy tárgyalása. Mivel az 
érintett nincs jelen, és ez személyi ügy, a napirendi pont tárgyalása automatikusan zárt ülés 
keretében történhet, és a későbbiekben, amennyiben az érintett kéri, a jegyzőkönyvet nyílttá 
kell tenni. 
Bartha Gábor polgármester: Az elmondottak alapján akkor ezt a napirendet zárt ülés 
keretében kell, hogy tárgyalja a testület, és ha az érintettek ezt kérik, nyílttá kell tenni a 
jegyzőkönyvet.  
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Román Erika képviselő: Kérdezte, hogy az érintett két személy kapott e meghívót az ülésre? 
dr. Milus Lajos jegyző: Nem kapott. 
Román Erika képviselő: Ha nem kaptak meghívót, hogy tudnak nyilatkozni? 
dr. Milus Lajos jegyző: Az általa elmondottak lépnek életbe, vagyis zárt ülés tartása válik 
szükségessé, majd ha az érintett úgy nyilatkozik, a tárgyalt napirendet nyílttá kell tenni. 
Román Erika képviselő: Elmondja, hogy az üggyel kapcsolatban további aggályai vannak. 
Úgy értelmezi az imént elmondottakat, hogy a munkahelyi vezető sem lehet jelen az ügy 
tárgyalásakor, aki véleményt és információt tudna adni az érintett dolgozók munkájáról, 
valamint arról, hogy mi az alapja ennek az előterjesztésnek. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezi Román Erika képviselőt, hogy kit tekint munkahelyi 
vezetőnek? 
Román Erika képviselő. Véleménye szerint az, aki közvetlen kapcsolatban áll velük, aki 
közvetlenül irányítja őket nap mint nap és információval tud szolgálni a teljesítményükről.  
Bartha Gábor polgármester: Nem a munkájáról döntünk, hanem a testület hatáskörébe 
tartozó munkaszerződés hosszabbításáról.  
Román Erika képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy nem elégedettek a munkájával, 
szeretné tudni, miért nem? 
Bartha Gábor polgármester: Ez nem szerepel az előterjesztésben. 
Román Erika képviselő: Ha nem hosszabbítja meg a testület valakinek a munkaszerződését, 
mert a munkahely vezetője nincs megelégedve az illető munkájával, akkor szeretné, ha a 
munkahely vezetője elmondaná a testületnek, hogy mi a probléma a dolgozó 
teljesítményével. 
Bartha Gábor polgármester: Javasolja a 10. napirendi pont levételét a napirendi sorból.  
dr. Milus Lajos jegyző: Mivel elhangzott egy módosító javaslat, ezt meg kell szavazni. 
Bartha Gábor polgármester: Felteszi szavazásra a 10. napirendi pont elhagyását a napirendi 
sorból.  
 
A képviselő testület egyhangú 6 igen szavazattal a 10. napirendi pontot a napirendi sorból 
kivette.  
 
Bartha Gábor polgármester feltette szavazásra a napirendi sort.  
A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Az elfogadott 
napirend:  
 
Napirend: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
eltelt időszak tett intézkedésekről 

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
3. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló 5/2002. 

(IV. 4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
4. A Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása  
5. Javaslat a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben 

támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak 
meghatározására 

6. Közös ellátási felelősséggel érintett szennyvíz-víziközmű rendszer üzemeltetési 
szerződése 

7. Tájékoztató a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 2013. évi pénzfelhasználásának 
soron kívüli belső ellenőrzéséről 
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8. Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület részére tagdíj fizetésről 
döntés 

9. Szeiler és Társa Bt ajánlata 
10. Tájékoztatás idősek nappali ellátásáról – feladat ellátásának kötelezettsége 2015. 

január 1-től 
11. Z+D Cserszegtomaji Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme 
12. 2014. július 17-22. között megrendezendő dálnoki program részleteinek 

tárgyalása  
13. Király Gergely Attila 8649 Balatonberény, Ady köz 9. szám alatti lakos kérelme 
14. Hodonyi Magdolna 8372 Cserszegtomaj, Tipegő köz 12. szám alatti lakos terület 

felajánlása 
15. A  Szabó István Általános Iskola és tornaterem festési munkálatai. 
16. : Cserszegtomaji Szabad Művészet Alkotótábor Alapítvány végelszámolása 
17. Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú, „Hévíz város és környezetének 

közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat keretében megvalósuló 
Hévíz és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítés vállalkozói 
szerződésének módosításáról 

18. Kérdések, interpellációk 
19. Egyebek  

 

 

1. n a p i r e n d : 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
eltelt időszak tett intézkedésekről 

 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (előterjesztés jvk mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Javasolja, a az első bekezdés utolsó 
mondatát kiegészíteni a 7. számú napirend szövegrésszel. Kérdezi Palkovics Zoltánnét a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a napirendet a bizottság tárgyalta e? 
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság 3 igennel javasolja elfogadni az 1. számú 
napirendet.  
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte a képviselőket, van e valakinek hozzászólása a 
napirendhez.  
Elekes István képviselő: Az 58/2014. (IV.30.) számú határozatban foglaltakkal kapcsolatban 
kérdezi, hogy lehet e tudni valamit a felvételt nyert pénzügyi számviteli dolgozóról? 
Bartha Gábor polgármester: Átadja a szót Boros Lajosné pénzügyi csoport vezetőnek. 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Németh Péter Cserszegtomaj, Keszthelyi u. lakos, 2008-
ban végzett a Számviteli Főiskolán. Gyakorlatát is nálunk töltötte, illetve 
közfoglalkoztatottként is volt nálunk. Államigazgatási gyakorlata hivatalunknál volt.  
Elekes István képviselő: A két ülés közt megtett intézkedések közt szerepel, hogy a 
Keszthelyi úti járda korszerűsítés anyag leszállítása megtörtént. Szeretné az ezzel kapcsolatos 
árajánlatokat megnézni. A múltkor Fogarasi Andrea beruházási ügyintéző tájékoztatta az 
árajánlatokról. Emlékezete szerint 4.063 ezer volt, ebben a testületi anyagban már 7 millió 
forintos összeg volt.  
Fogarasi Andrea beruházási ügyintéző: Az anyagköltség 3,4 millió forint, a kivitelezés 3,6 
millió forint. 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Az eredeti költségvetésben volt elkülönített összeg, a 
4.063 ezer forint már ennek a kiegészítése, tehát a két összeget egyben kell nézni. 
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Elekes István képviselő: Az iskola udvar füvesítéséről nem látott árajánlatokat, ezeket 
szeretné megnézni. 
dr. Milus Lajos jegyző. Kérte a képviselő urat, hogy jelöljön meg egy időpontot, amikor be 
tud jönni az árajánlatokat megtekinteni.  
Román Erika képviselő: Kérdezte, hogy a köztisztviselők kinevezéséhez nem kell e testületi 
döntés? 
dr. Milus Lajos jegyző: A köztisztviselők munkáltatója a hivatal vezetője, a jegyző, ő a 
kinevezési jogkör gyakorlója, a kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges. 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában a napirendet az előterjesztés 
szerint, az első bekezdés kiegészítésével feltette szavazásra. A szavazást követően 
megállapította, hogy a képviselő-testület egybehangzó, 4 igen és 2 nem szavazattal az 1. 
számú napirendet elfogadta.  
 

2. n a p i r e n d : 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Átadta a szót Palkovics Zoltánné 
képviselőnek, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A Bizottság azzal a módosítással támogatja a határozati 
javaslatot, hogy az utolsó mondatból kikerüljön az „azaz nem változik” szövegrész. 
Megköszönte a polgármesternek az első osztályosok részére juttatott jutalomkönyveket.   
Bartha Gábor polgármester: Mivel más hozzászólás a napirendhez nem érkezett, feltette 
szavazásra a módosított határozati javaslatot és a rendelet módosítást.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen 
és 2 nem mellett a következő határozatot hozta:  
 

76/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat hajtja végre a 2014. évi költségvetésében: 
 
1.        Általános tartalék változásai 900070 

1. 74/2014 (VI.04.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Cserszikék 
Tánccsoport Európa Bajnokságon való részvételének támogatása. 
Általános tartalék csökkenése    -440 
Átadott pénzeszköz növekedése    +440 

 
 
2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. Első osztályosok év végi jutalomkönyve 
 Általános tartalék csökkenése    - 20 
 Dologi kiadás növekedése 011130    +20 
 
3.  Egyéb 

1. 2014. 05.25-i Európai Parlament tagjainak választási költségei  
 Állami támogatás növekedése 016010   + 440 
 Személyi juttatás növekedése 016010   +337 
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 Munkaadót terhelő járulékok növekedése 016010  +98 
 Dologi kiadás növekedése 016010    +40 
 Személyi juttatás csökkenése 011130   -21 
 Munkaadót terhelő járulékok csökkenése 011130  -14 

 
2. 2013. évi L. törvény által az önkormányzatoknak előírt informatikabiztonsági 
feladatok és kötelezettségek ellátása külső cég által  
Személyi juttatások csökkenése 011130   - 1.070  
Munkaadót terhelő járulék csökkenése 011130  - 289 
Dologi kiadás növekedése 011130    +1.359 

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 675.739 ezer forint. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos 
 
Bartha Gábor polgármester feltette szavazásra a rendelet-módosítást. A szavazást követően 
megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen és 
két nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014 (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

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

10/2014 (V.29.) rendeletekkel módosított 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
3. n a p i r e n d 

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló 5/2002. 
(IV. 4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

      Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
      (Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot az előterjesztés szerint. Mivel 
hozzászólás és kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, szavazásra tette fel a 
napirendet. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:  
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2014. (VI. 26.) Önkormányzati rendelete 

a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló 5/2002. (IV. 4.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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4. n a p i r e n d 

A Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót Palkovics Zoltánné 
képviselőnek. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság tárgyalta a napirendet, és a következő 
módosításokkal javasolja elfogadni: a határozati javaslatban a határidő 2013-ról 2014-re 
változik. A december 17-i ülés napirendjei közül a 2. számú tervezett napirend kikerülne a 
sorból. Ezekkel a módosításokkal a bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
napirendet. 
Bartha Gábor polgármester: Felkéri dr. Milus Lajos jegyzőt, hogy ismertesse a decemberi 
ülés napirendjét érintő változás indokát. 
dr. Milus Lajos jegyző: A köztisztviselők teljesítményértékelését 2002 körül hozta be a 
jogalkotó, ettől az időponttól a képviselő-testület hatáskörébe tartozott a köztisztviselők 
teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása. A jogszabályi változások 
következtében ez már jegyzői feladat, ezért is volt szükséges hatályon kívül helyezni az erről 
szóló helyi rendeletet. 
 
Bartha Gábor polgármester az elhangzott módosításokkal változott határozati javaslatot tette 
fel szavazásra.   
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazat mellett a következő határozatot hozta:  
 

77/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014. II. 
félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon. 
Határidő:  2014. július 10. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

5. n a p i r e n d 
Javaslat a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben 
támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak 
meghatározására 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérdezte a képviselő-testületet, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban van e hozzászólás, kérdés. Mivel hozzászólás, kérdés nem 
hangzott el, szavazásra tette fel a határozati javaslatot, az előterjesztés szerint.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 
1 nem szavazat, valamint 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  
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78/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja; 
Felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait a 
Hivatal köztisztviselőivel megismertesse, valamint azt a megismerési záradékkal kiegészítve 
függelékként csatolja a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatához. 
Határidő: 2014. Július 02. 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
6. n a p i r e n d 

Közös ellátási felelősséggel érintett szennyvíz-víziközmű rendszer üzemeltetési 
szerződése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 
képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot illetően kaptak módosítást, mert a napirendben 
szereplő szerződés június 23-án érkezett be hivatalunkhoz. Átadta a szót Palkovics Zoltánné 
képviselőnek. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság a napirendet 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja. 
 
Bartha Gábor további hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a héten kiküldött módosított 
határozati javaslatot. 
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen, 
1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  
 

79/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A közös ellátási 

felelősséggel érintett   víziközmű-rendszerek feletti képviseletről”  szóló  szerződésekben 
leírtakkal egyetért, azokat elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására 
és az ehhez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 
 
7. n a p i r e n d 

Tájékoztató a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 2013. évi pénzfelhasználásának 
soron kívüli belső ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Mint azt az 1. napirendi pont keretében is ismertettük, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság 2013. évi pénzfelhasználásának soron kívüli belső 
ellenőrzése megtörtént. A belső ellenőrzés 120 ezer forintjába került önkormányzatunknak. 
Mára már biztossá vált, hogy a Zala Megyei Kormányhivatalhoz érkezett állampolgári 
bejelentés egyértelműen képviselő testületi tagtól származik. A belső ellenőri jelentés 
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megállapította, hogy a bizottság pénzfelhasználása törvényes volt. A jegyzőkönyvet 
megküldtük a Zala Megyei Kormányhivatal vezetőjének és országgyűlési képviselőknek is.   
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, szavazásra tette fel a 
határozati javaslatot, az előterjesztés szerint.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen, 
és  1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  
 

80/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság 2013. évi pénzfelhasználásának soron kívüli belső ellenőrzési 
vizsgálatáról szóló tájékoztatót. 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
8. n a p i r e n d 

Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület részére tagdíj fizetésről 
döntés 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérdezte Palkovics Zoltánné képviselőt, 
a bizottság tárgyalta-e a napirendet. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság három igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot az előterjesztés szerint.  
Bartha Gábor polgármester: A képviselő-testület korábban már döntött a Hévíz-Balaton-
Zalai Domhátak Leader Egyesülethez való csatlakozásról, a törvényi és területi változások 
miatt volt erre szükség. 
Román Erika képviselő: Kérdezi, hogy a testület mikor döntött a csatlakozásról? 
Varga Viktória vezető tanácsos: A február 26-i testületi ülésen volt erről döntés. Akkor egy 
előzetes szándéknyilatkozatot fogadott el a testület, amit be kellett nyújtanunk az 
egyesülethez.  
Elekes István képviselő: A Leader egyesület ezt az előzetes szándéknyilatkozatot már 
befogadta? 
Varga Viktória vezető tanácsos: Igen, az egyesület februárban tartotta alakuló ülését, ehhez 
kellett az előzetes csatlakozási szándéknyilatkozat. Akkor még az egyesület neve Együtt 
Egymásért Zalaapáti volt.   
Bartha Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban, szavazásra tette fel a határozati javaslatot, az előterjesztés szerint.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

81/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Az Együtt Egymásért Egyesület Zalaapáti, jogfolytonosan a Hévíz-Balaton-Zalai 
Dombhátak LEADER Egyesület 26/2014. (III. 18.) közgyűlési határozata a tagdíj mértékét 
az önkormányzati szféra tekintetében az adott év elején rendelkezésre álló KSH szerinti 
lakosságszám alapján 50 Ft/lakos, de minimum 5.000.- Ft/év összegben állapította meg. A 



 9

tagdíj befizetése 2014. augusztus 31. napjáig történik az Egyesület K&H Banknál vezetett 
bankszámlájára: 10404955-49518522-0000000. 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2020 közötti 
programozási időszakra való felkészülés érdekében a 2013. január 1.-i lakosságszám 
figyelembe vételével 148.050.- Ft tagdíj befizetéséről döntött.  
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatot továbbítsa a Hévíz-Balaton-Zalai 
Dombhátak LEADER Egyesület részére, valamint gondoskodjon a tagdíj átutalásáról. 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

         dr. Milus Lajos jegyző 
 
9. n a p i r e n d 

Szeiler és Társa Bt ajánlata 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Elmondja, hogy az előterjesztésben 
szereplő ajánlat már előfutára a község készülő új weboldalának. Kérdezi Palkovics Zoltánné 
képviselőt, hogy a bizottság tárgyalta e a napirendet. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság három igennel elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatban foglaltakat, az általános tartalék terhére. 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az általános tartalék összege 
jelenleg 28.740 ezer forint, amihez még hozzájön az utcák felújításáról szóló szerződés 
kapcsán még kb. 8 millió forint.  
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, szavazásra tette fel a 
határozati javaslatot, az előterjesztés szerint.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

82/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeiler és Társa Bt 
ajánlatát 150.000,- Ft + ÁFA árban a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésével kapcsolatos intézkedések 
megtételére, és annak aláírására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
Határidő: 2014. július 30. 
 
10. n a p i r e n d 

Tájékoztatás idősek nappali ellátásáról – feladat ellátásának kötelezettsége 2015. 
január 1-től 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót Palkovics Zoltánné 
képviselőnek.  
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság az előterjesztést tárgyalta. Köszönetét fejezte ki 
Bartha Gábor polgármester úrnak és dr. Milus Lajos jegyző úrnak, hogy tárgyalásokat 
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folytattak Hévíz Város vezetőivel annak érdekében, hogy a mai testületi ülésen érdemben 
tudjanak dönteni a napirendről. Elmondja, hogy amennyiben Hévíz Város is hozzájárul, 
Cserszegtomaj szempontjából a legkedvezőbb megoldás születhet, ezért a bizottság a 
határozati javaslat „B” variációját javasolja támogatni, három igen szavazattal.  
Bartha Gábor polgármester: Az előterjesztést kiegészítve tájékoztatta a képviselőket, hogy 
egy igényfelmérés jelent meg a Krónikában, amely alapján megtudhatjuk, hogy hányan 
lépnek fel igénylőként az idősek nappali ellátásával kapcsolatban. 
Elekes István képviselő: Az előterjesztésben a határozati javaslat „A” variációjában szerepel 
egy kalkuláció, ami szerint ingatlan vásárlás és átalakítás, tárgyi eszköz beszerzés 15 millió 
forintért, rezsi költség 1,5 millió forint, személyi juttatás 5,8 millió forint. Kérdezte, hogy a 
régi polgármesteri hivatal épületében nem lehet-e kialakítani? A személyi juttatások összegét 
két főre levetítve is túlzónak tartja, a szakmai pluszok ellenére is. A másik felvetése, hogy az 
idős emberek, akik amúgy is nehezen mozognak, és Hévízre busszal kéne elszállítani őket, 
nem lenne-e jobb megoldás, ha helyben oldanánk meg a szolgáltatást? Még ha valamennyivel 
drágább is lenne, sokkal használhatóbbnak tartja az idősek számára a helyben levő 
szolgáltatást, mint hogy Hévízre vagy bárhova utaztassuk őket. 
Bartha Gábor polgármester: Egyetért Elekes István képviselővel. Pontosította a képviselő úr 
által elmondottakat annyiban, hogy a kalkulációban ingatlan vásárlás, átalakítás, tárgyi 
eszköz, berendezések beszerzés van. A meglévő épület ilyen célú átalakítása is kerülne 15 
millió forintba. A törvény háromezer fő fölött kötelezi az önkormányzatot ennek a feladatnak 
az ellátására. A környező településeken ezt nem veszik igénybe. Biztosítanunk kell, és 
szívesen biztosítjuk is az idősek nappali ellátását. A két fő dolgozó komoly szakmai 
feltételeknek kell, hogy megfeleljen. A szociális ellátás normatívája 30 fővel számolva is 
csupán 3.270.000 forint.  
Még nem tudható, hogy hányan vennék igénybe a szolgáltatást. A „B” variáció egy már 
meglévő infrastruktúra használatára épülne, amivel Hévíz Város rendelkezik. Azt kell 
megtudnunk először, hogy Hévíz elfogadja e csatlakozási szándékunkat az idősek nappali 
ellátásához. Amennyiben ezt a variációt választjuk, pl. a szállítás is költségként merül fel 
majd, hiszen az idősek szállítása speciális feltételeknek kell, hogy megfeleljen. A mostani 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat arról szól, hogy a képviselő-testületnek egy elvi 
állásfoglalást kell hoznia, hogy a január 1-jétől induló szolgáltatást milyen formában kívánja 
ellátni, illetve időben kezdődjön el a szervezése. Az általános tartalék összege lehetővé teszi, 
hogy helyben lássuk el a szolgáltatást, illetve helyben kerüljön megszervezésre, de legyen 
opcionális lehetőség, ezért kéri a testület támogatását a „B” variációban említett tárgyalások 
lefolytatására.  
  
Bartha Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban, szavazásra tette fel a határozati javaslat „B” variációját, az előterjesztés szerint.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta. Egy képviselő nem szavazott.  
 

83/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek nappali ellátásáról, 
mint 2015. január 01-től kötelező feladatról készült tájékoztatást megismerte, azt elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ellátás megszervezése érdekében folytasson 
tárgyalást Hévíz Város Polgármesterével, és az ennek eredményeképpen létrejövő feladat-
ellátási szerződést, valamint az ellátás pénzügyi feltételeit terjessze a képviselő-testület elé.  
Amennyiben Hévíz Város Önkormányzata nem vállalja a cserszegtomaji lakosok részére az 
idősek nappali ellátását, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
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az ellátás megszervezése érdekében keresse fel és folytasson tárgyalásokat a környékbeli 
szociális szolgáltatókkal.  
A ellátás megszervezése érdekében tett intézkedésekről tájékoztassa a képviselő-testületet.  
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
11. n a p i r e n d 

Z+D Cserszegtomaji Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd átadta a szót Palkovics Zoltánné 
képviselőnek.  
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság három igennel javasolja elfogadni a határozati 
javaslatot.  
Szeles András alpolgármester: Véleménye szerint a hideg élelem csomag helyett az 50.000 
forintot kellene adni, amivel utólag elszámolna az egyesület. Az egy hét alatt helyben is meg 
tudnák venni az élelmet, frissen, naponta.  
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte Boros Lajosné pénzügyi ügyintézőt, hogy van-e 
lehetőség az utólagos elszámolásra? 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Amennyiben a kapott számla tartalma megfelel a 
magyarországi jogszabályoknak, akkor el lehet számolni. A támogatásról mindenképpen 
számlával kell elszámolni. A számla az egyesület nevére kell, hogy szóljon. 
Bartha Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban, szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

84/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Z+D Cserszegtomaji Sport Klub 
Asztalitenisz Szakosztály részvételét a Kézdivásárhelyen megszervezésre kerülő nemzetközi 
versenyen 50 eFt-tal támogatja. Erre a célra az általános tartalék terhére 76 eFt kerül 
elkülönítésre, amely fedezi a reprezentációs kiadás után fizetendő adót/járulékot is. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos 
intézkedések megtételére, és annak aláírására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2014. július 13. 
 
12. n a p i r e n d 

2014. július 17-22. között megrendezendő dálnoki program részleteinek 
tárgyalása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte a napirenddel kapcsolatban a 
hozzászólásokat. A dálnoki küldöttség létszámáról tájékoztatni kell a testvértelepülés 
polgármesterét, így kérdezte a képviselőket, ki megy az útra? 
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Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Szeles András képviselők jelezték, hogy részt 
kívánnak venni az úton. Román Erika képviselő nem megy, Elekes István képviselő pénteken 
ad választ.  
 
Bartha Gábor polgármester: A határozati javaslatot kéri módosítani azzal az „és 
reprezentációs után fizetendő járulék” szövegrésszel. Felkéri dr. Milus Lajos jegyzőt, hogy 
kísérje el a delegációt.  
dr. Milus Lajos jegyző: Köszönte a meghívást, amit elfogad. Jelezte, hogy saját költségén 
kíván kiutazni.  
Román Erika képviselő: Véleménye szerint, aki önkormányzati küldöttséggel megy, ne 
viselje saját költségén az utat. 
Bartha Gábor polgármester: Összegezve elmondja, hogy jelenleg 5 fő biztosan megy, Elekes 
képviselő úr pénteken ad választ, Kőműves Károlyné válaszát nem tudjuk.  
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság a polgármester úr által jelzett módosítással 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.  
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban, szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

85/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. július 17-22. között 
megrendezendő Dálnoki programokon történő részvétellel egyetért. A külkapcsolatok keret 
terhére 300 e/Ft plusz a reprezentációt terhelő járulék összeget biztosít ajándék vásárlásra.  
Felkéri a polgármestert, hogy a küldöttség létszámáról és összetételéről Dálnok község 
vezetőségét értesítse. 
Határidő: 2014. Július 10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
13. n a p i r e n d 

Király Gergely Attila 8649 Balatonberény, Ady köz 9. szám alatti lakos kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánné képviselőt, 
hogy a bizottság álláspontját ismertesse. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság három igen szavazattal javasolja elfogadni a 
határozati javaslatban foglaltakat.  
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban, szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

86/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. 
Törőcsik Tímea 1141 Budapest, Álmos vezér köz 5. szám alatti lakos tulajdonában lévő  
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Cserszegtomaj 548.hrsz., Király Gergely Attila 8649 Balatonberény, Ady E. köz 9. szám 
alatti lakos tulajdonában lévő Cserszegtomaj  549/1. és 549/2. hrsz., valamint  Simai Péter 
8241 Aszófő, Balaton u. 1/C., Simai István 8237 Tihany, Halász köz 3. szám alatti 
tulajdonában lévő és Simai István és Simai Istvánné 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 14. 
III/1. szám alatti lakosok haszonélvezetével terhelt Cserszegtomaj  550. hrsz. ingatlanok 
vezetékes ivóvízzel és szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátás magánerős beruházás 
keretében a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság által kiadott NYUDUVH-966-1/11/2014. 
számú vízjogi létesítési engedély alapján történő megvalósítása ellentételezéseként a 
mellékelt megállapodás aláírásával a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének 
kötelezettségétől eltekint. A polgármestert megbízza a megállapodás aláírásával. Felkéri a 
jegyzőt, hogy az átvett vízilétesítmények önkormányzat vagyonában történő átvezetéséről 
gondoskodjon.   
Határidő: 2014. december  31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
14. n a p i r e n d 

1. Hodonyi Magdolna 8372 Cserszegtomaj, Tipegő köz 12. szám alatti lakos terület 
felajánlása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánné képviselőt, 
hogy a bizottság álláspontját ismertesse. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság a határozati javaslat „B” variációját javasolja 
elfogadni, három igen szavazattal.  
Román Erika képviselő: Kérdezte, hogy ez ténylegesen lakóház e, van-e rajta épület? 
Simon Aladár községgazda: Volt az ingatlanon ház, már lebontották.  
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban, a pénzügyi bizottság javaslata alapján szavazásra tette fel a határozati javaslat 
„B” variációját.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

87/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hodonyi Magdolna 8372 
Cserszegtomaj, Tipegő köz 12. szám alatti lakos által felajánlott Cserszegtomaj, 836/2. hrsz.-
ú 2438 m2 térmértékű „lakóház, udvar” művelési ágú ingatlant nem kívánja önkormányzati 
tulajdonba átvenni. 
Határidő: 2014. augusztus 29. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
15. n a p i r e n d 

1. A  Szabó István Általános Iskola és tornaterem festési munkálatai. 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismét megköszönte a képviselő-testületnek, hogy befogadta a 
napirendi sorba a következő előterjesztéseket. Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a 
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem tervezte az idei évben az iskola festését, 
azonban ha az önkormányzat vállalná az anyagköltséget, a KLIK a munkadíjat tudná fedezni.  
Kérte Palkovics Zoltánnét hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.  
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság három igen szavazattal javasolja elfogadni a 
határozati javaslatban foglaltakat.  
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel 
kapcsolatban, szavazásra tette fel a határozati javaslatot.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

88/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Cserszegtomaji 
Szabó István Általános Iskola és tornaterem belső festési munkálatait, a festéshez szükséges 
anyagköltségeinek biztosításával, melynek összegét a 2014. évi költségvetés tartalékból 
fedezi.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a festési munkálatokkal kapcsolatos tárgyalásokat a 
keszthelyi tankerülettel folytassa le. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a keszthelyi 
tankerület vezetőjével igazolt festési anyagköltségének kifizetéséről intézkedjen. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
 
16. n a p i r e n d 

Cserszegtomaji Szabad Művészet Alkotótábor Alapítvány végelszámolása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a téma nem ismeretlen 
a képviselő-testület számára, most már tisztázódnak a részletek. A most előterjesztett anyag 
arról szól, hogy elvi állásfoglalást kell hoznia a testületnek, hogy a végelszámolással 
kapcsolatos költségek hogyan rendeződjenek. Az alapítvány vagyonával jelenleg a 
végelszámoló rendelkezik. Az alapítvány alapító okirata szerint a vagyon az önkormányzaté 
akkor lesz, ha a végelszámolás befejeződik. Az alapítvány működése során olyan könyvelés 
nem volt, amelyben könyv szerinti értéken szerepelnének a műalkotások, csak zsűrizett 
értéket ismerünk, ami viszont nem fogadható el pénzügyileg. A végelszámolás költségei az 
alapítóra szállnak át. Jelenleg hitelezői igényt Takács Ferdinánd jelentett be, illetve 
költségként jelenik meg a végelszámoló cég költsége. A végelszámoló költsége jelenleg 730 
ezer forint, a hitelezői igény 380 ezer forint, így tehát kb. 1.100 ezer forintos költségre 
számíthatunk. A mostani döntés arra kell hogy vonatkozzon, hogy a keletkezett képek és 
műalkotások átvételével rendezhesse az alapítvány a hitelezői igényeket és a felmerült 
költségeket. Kérte Palkovics Zoltánné képviselőt, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A bizottság három igen szavazattal javasolja elfogadni a 
határozati javaslatban foglaltakat.  
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a felszámoló cég képviselőivel a 
tegnapi napon személyesen is átbeszélésre kerültek az alapítvány végelszámolásának 
részletei. A képek lefóliázva el vannak raktározva, fényképes regisztráció is van. 
Román Erika képviselő: Nem ért egyet azzal, hogy a felszámoló kiválogatja az általunk nem 
ismert képekből azt a mennyiséget, amiről úgy gondolja, hogy a munkája értékét betakarja, 
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ezzel tulajdonképpen a testület lemond arról a jogáról, hogy beleszóljon abba, hogy melyek 
legyenek ezek a képek. Az alapítvány több mint húsz évig működött, az önkormányzat évente 
több mint fél millió forinttal támogatta. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel hozzászólás nem volt, a határozati javaslat 1. pontját, 
amely a hitelezői igény fedezetéről szól, tette fel szavazásra. A szavazást követően 
megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslat 1. pontját 
támogatta.  
Ezt követően a határozati javaslat 2. pontját, ami a végelszámoló költségének megtérítéséről 
szól, tette fel szavazásra. A szavazást követően megállapította, hogy a képviselő-testület a 
határozati javaslat 2. pontját 5 igen és egy nem szavazattal elfogadta.  
 
Bartha Gábor polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. A szavazást követően 
megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen és egy nem szavazattal a következő 
határozatot hozta:  
 

89/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és egyetért a 
Szabad Művészet Alkotótábor Alapítvány végelszámolás során bejelentett hitelezői 
igény természetbeni kielégítésével. Ennek következtében az alapító képviselője 
Takács Ferdinánd hitelezői igényét a 2014. február 25-26-án történt átadás-átvétel 
során felvett jegyzőkönyvben felsorolt 5 db műalkotás, műtárgy tulajdonába adásával 
rendezettnek, kielégítettnek tekinti azzal, hogy Takács Ferdinánd az ezt meghaladó 
minden igényéről lemond.  

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji 
Szabad Művészet Alkotótábor Alapítvány végelszámolásának költségeihez a 
költségvetéséből forrást nem biztosít.  
A képviselő-testület elfogadja és egyetért a végelszámolást végző szervezet, a 
„Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt. (1590 Budapest, Pf. 274.) 
végelszámolói díjának természetben történő kiegyenlítésével oly módon, hogy a 
felszámolást végző szervezet képviselői személyesen választják ki a végelszámoló díj 
kielégítésére szolgáló műalkotásokat.  
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a „Hunyadi” Válságmenedzser 
és Felszámoló Zrt. képviselőit értesítse.   
Határidő: 2014. július 02. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Bartha Gábor polgármester 17.55 perckor szünetet rendelt el.  
18.05 perckor az ülés folytatódott.  
 
17. n a p i r e n d 

Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú, „Hévíz város és környezetének 
közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat keretében megvalósuló 
Hévíz és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítés vállalkozói 
szerződésének módosításáról 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés jkv mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy az előterjesztés alapján 
képező anyag a mai napon érkezett. A konzorcium anyaga sorozatosan napirenden van, ez is 
támogatott pályázat, komoly szabályrendszerrel. Kéri a képviselő-testület támogatását, hiszen 
Cserszegtomaj érdekeit szolgálja a pályázat részeként megvalósuló két buszváró. 
 
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, szavazásra tette fel a 
határozati javaslatot.  
A szavazást követően Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 gen 
szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

90/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az NYDOP- 3.2.1/B-
12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi 
közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-
megállóhelyek korszerűsítése” építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján 
kötött vállalkozási szerződés 1. módosítását a mellékletben szereplő módon 
jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás 
aláírására. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri Hévíz Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a Hévíz Város 

és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt változtatásának lehetséges 
alternatíváinak kidolgozását, a Támogatási Szerződés módosításának előkészítését. 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Mivel kérdés, interpelláció nem hangzott el, tájékoztatja a 
képviselő-testületet a Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által küldött 
szakmai állásfoglalást a községben tervezett csomópontokról. Tájékoztatja továbbá a 
képviselő-testületet, hogy az ülés előtt érkezett a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi 
Járási Hivatala által küldött értesítést, melyben narancs riasztást rendelt el a Helyi Védelmi 
Bizottság, mivel a következő 24 órában 30 mm-t meghaladó csapadék várható. A polgárőrség 
megkeresésre került ez ügyben.  
 
Bartha Gábor polgármester az ülést 18.06-kor bezárta.  
 

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

Varga Viktória sk. 
jegyzőkönyvvezető  
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