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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 
15-én 17 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 és Román Erika képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző  
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Illés Andrea, Simon Aladár, 
Szalai Erzsébet és Varga Viktória köztisztviselők 
 
Szabó István Általános Iskola részéről: Juhászné Gyutai Anikó igazgató 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető 
 
Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal részéről: Dr. Varga Andrea 
hivatalvezető 
 
Lakosság részéről: 1 fő 
 
Távol maradt: Kőműves Károlyné képviselő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Külön Köszöntötte Dr. Varga 
Andreát, a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal vezetőjét. Megállapította, 
hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 17 óra 55 
perckor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 
Átadta a szót Dr. Varga Andrea hivatalvezetőnek. 
Dr. Varga Andrea hivatalvezető: Köszöntötte a képviselőtestület tagjait és az ülés résztvevőit. 
A Keszthelyi Járási Hivatalt 2013. január 01. napjától vezeti, előtte 20 évig dolgozott 
önkormányzatnál, 8 évet Keszthelyen, majd 12 évet Vonyarcvashegyen töltött. Megköszönte 
Bartha Gábor polgármesternek és képviselőtársainak a Járási Hivatal felállításához nyújtott 
segítséget.  Az idei országgyűlési választások következtében a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium megszűnt, kivált belőle a közigazgatási rész és Igazságügyi Minisztérium néven 
működik. Az államigazgatást és önkormányzati igazgatást felölelő közigazgatás átkerült a 
miniszterelnökséget vezető minisztériumhoz. A Járási Hivatalokat a Kormányhivatalokon 
keresztül Lázár János miniszter vezeti. Miniszter úr kérése volt a Járási Hivatalok vezetői felé, 
hogy a járás területéhez tartozó önkormányzatok képviselő-testületi ülésein vegyenek részt, 
hogy tájékozottak, napra készek legyenek, jobban megismerjék a település életét, illetve a 
település fejlődése érdekében fel tudják ajánlani a Járási Hivatal segítségét. A Keszthelyi 
Járáshoz 30 település tartozik, Cserszegtomajon nem fog tudni minden ülésen részt venni. 
Zala megyében sok település küzd jelen pillanatban az ár- és belvízzel. A képviselő-testület 
ülésére Nagykanizsáról érkezett, ahol megyei védelmi bizottsági ülésen vett részt.  
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Polgármester úr ajánlott fel a mentési munkálatokhoz személyi és tárgyi segítséget a holnapi 
napra. Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükség esetén bármikor a rendelkezésükre áll, 
továbbá kifejezte abbéli reményét, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata és a Járási 
Hivatal között kialakult jól működő kapcsolat megmarad. Az októberi önkormányzati 
választásokon sikeres szereplést kívánt valamennyi indulónak. 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte Dr. Varga Andrea hivatalvezető által adott 
tájékoztatást. Átadta a hivatalvezető asszony, a képviselők és Juhászné Gyutai Anikó 
iskolaigazgató részére a szeptember 20-án megrendezésre kerülő Szüreti Vigasságra szóló 
meghívót. A 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezik katasztrófa esetén a helyi védelmi 
bizottság feladatiról. A mai napon 16 óra 15 perckor jelzést kapott a helyi védelmi 
parancsnoktól, mely szerint a megyei védelmi parancsnokság mozgósítást rendelt el önkéntes 
alapon az árvíz sújtotta területeken. Nagykanizsa és Letenye térségében a kialakult helyzet 
okán a mielőbbi beavatkozás szükséges és elvárt. Holnap reggel 7 fő fizikai dolgozó indul 
Nagykanizsára, így Cserszegtomaj 56 órát vesz részt a védelmi munkákban. Köszönte a 
hivatalban dolgozó hölgyek által tett felajánlást, amennyiben még szükséges, szerdára is lesz 
hasonló segítségnyújtás szervezve. Cserszegtomaj is szenvedett a csapadékvíz által kárt, 
amiket mihamarabb helyre kell állítani.    
Szavazásra tette fel a napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a 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. Kihangsúlyozta, a 2010-ben megalakult 
képviselő-testületnek ez az utolsó soros ülése. 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: Elmondta, ehhez a napirendhez nem készült polgármesteri 
beszámoló, ami a két ülés között megtett intézkedéseket foglalja magában. Ennek oka, hogy a 
2. és 4. napirend is tesz említést az intézkedésekről. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással a beszámolót elfogadta.  
 

2.) 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. Az I. félévi gazdálkodásról szóló 
tájékoztatóban foglaltak, ami 4. napirend alatt szerepel, része a rendeletmódosításnak. Mivel a 
napirendi sor összeállítása az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában 
előírtaknak megfelelően történik, merülhet fel logikai ellentmondás a napirendi sor 
tekintetében.  
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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. 
Elekes István képviselő: A határozati javaslat 2. pontja, ami az általános tartalék változásait 
tartalmazza polgármesteri hatáskörben, említést tesz a Monitor Magazin Képes Híradóban 
való részvételről 324.000,- Ft értékben. Ezen kívül a júniusi ülésen hozott döntés alapján a 
testület Cserszegtomajról szóló események, hírek, eredmények bemutatására további 
150.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított. Véleménye szerint ez magas összeg annak tükrében, 
hogy az önkormányzat rendelkezik web oldallal, valamint helyi újsággal. 
Román Erika képviselő: Előző rendkívüli ülésen született döntés Dr. Kiss Ferenc háziorvos 
köszöntéséről munkája elismerése okán. Kérdezte, erre mikor kerül sor?  
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Október 3-án, pénteken délután, a pontos időpont még 
nem ismert.  
Bartha Gábor polgármester: Október 3-án az „Egészségügyi alapellátás az elmúlt 30 év 
távlatában” tárgyban tart előadást Dr. Kiss Ferenc háziorvos. A 30 év munkáját elismerő 
köszöntésről hivatalosan nincs értesülése, meglepetésként szakmai körben, az általa 
meghívottak előtt lesz az oklevél és az ajándék átadása. Elekes István képviselő 
hozzászólására reagálva elmondta, a költségvetés végrehajtása során a polgármesteri keret 
felhasználásáról a polgármester dönt. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

98/2014.(IX.15.) 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. 46/2014 (III.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján DRV Zrt részvény 
vásárlás 
Általános tartalék csökkenése    - 90 
Értékpapír vásárlás növekedése 011130   + 90 
 
2. 84/2014 (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Z+D Cserszegtomaji 
Sport Klub Asztalitenisz Szakosztályának nemzetközi táborban/versenyen való 
részvételének támogatása 
Általános tartalék csökkenése    - 76 
Átadott pénzeszköz növekedése 066020   + 76 
 
3. 88/2014 (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján iskolai festés 
költségeihez való hozzájárulás 
Általános tartalék csökkenése    -  416 
 Dologi kiadás növekedése 066020    + 416 
 
4.  82/2014 (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Szeiler és Társa Bt 
ajánlatának elfogadása 
Általános tartalék csökkenése    -  191 
Dologi kiadás növekedése 011130    + 191 
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5. 94/2014 (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján bejáró tanulók 
2014/2015 tanévi buszbérletének támogatása 
Általános tartalék csökkenése    -  222 
Átadott pénzeszköz növekedése 066020   + 222 
 
6. 96/2014 (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján dr. Kiss Ferenc 
háziorvos köszöntése 
Általános tartalék csökkenése    - 100 
Személyi kiadás növekedése 011130    + 66 
Munkaadót terhelő járulékok növekedése 011130  + 34 
 
7. 95/2014 (VIII.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján Iskolabútor 
beszerzése 
Általános tartalék csökkenése    - 800 
Dologi kiadás növekedése 066020    + 800 

 
2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. Monitor Magazin Képes Híradóban való részvétel 
 Általános tartalék csökkenése    - 324 
 Dologi kiadás növekedés 011130    + 324 
 
 2. Óvoda pedagógusok szakmai napjának támogatása 
 Általános tartalék csökkenése    - 168 
 Dologi kiadás növekedése 011130   + 168 
 
 3. „A Cserszeg-Tomaji Kápolna” című kiadvány megjelenése 
 Általános tartalék csökkenése    - 368 
 Dologi kiadás növekedése 011130    + 368 
 
 4. Nyári Lábtoll-labda tábor támogatása 
 Általános tartalék csökkenése    -  34 
 Dologi kiadás növekedés 066020    + 34 
 
3.  Egyéb 

1. Tervezettet meghaladó tényleges bevételek 
Általános tartalék növekedése 900070   + 526 
Intézményi működési bevétel 052080   + 459 
Intézményi működési bevétel  082092   +286 
Intézményi működési bevétel 066020   +141 
Intézményi működési bevétel 011130   + 99 
Dologi kiadás 052080      + 459 
 
2. Koncessziós díj 
Koncessziós díj bevétel növekedése 900020  + 5.531 
Dologi kiadás növekedése 052080    + 5.531 
 
3. A kavicsos utak 2014. júliusi, augusztusi esőzések miatti állagromlásának 
helyrehozatala 
Felhalmozási kiadás csökkenése 045120   - 5.000 
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Általános tartalék csökkenése 900070   - 4.000 
Dologi kiadás növekedése 045160    + 9.000 
 
4. Állami lakossági víz- és csatornadíj támogatás 
Átvett pénzeszköz növekedése 052080   +7.553 
Átvett pénzeszköz növekedés 063080   + 64 
Átadott pénzeszköz növekedés 052080   +7.553 
Átadott pénzeszköz növekedés 063080   +64 
 
5. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 
Állami támogatás (Központosított előirányzat) növekedése 900020 +131  
Átadott pénzeszköz növekedés 011130     + 131  
 
6. NYDOP-3.2.1/B-12 számú pályázat útján buszmegállók építése (Sümegi út,    
Dobogómajor előtt)  
Átvett pénzeszköz növekedés 066020     + 1.240 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020     + 1.240 

 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 691.243 ezer forint. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Milus Lajos 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelete 

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

10/2014 (V.29.) és 11/2014 (VI.26.) rendeletekkel módosított 2/2014 (I.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
      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 rendelet-tervezet elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2014. (IX. 17) önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 
4.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról 

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 beszámoló elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

99/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. I. félévi pénzügyi 
beszámolót az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt bevételi és kiadási összeggel 
elfogadja.  
Határidő:  2014. szeptember 15. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 

5.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2015. évi fordulójához 

      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 beszámoló elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: 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. 
 

100/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.  
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
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kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az abban foglaltaknak megfelelően fog eljárni. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon elektronikus adatbázisban 
rögzíti. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az elektronikus adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozat aláírására. 
Erre a célra a 2015. évi költségvetésében 1.300.000,- Ft-ot biztosít.  
Felelős:  Bartha Gábor polgármester       
Határidő: Csatlakozási nyilatkozat megküldésére 2014. október 01. 
  „A” és „B” típusú pályázatok kiírására 2014. október 03. 

Beérkezett pályázatok elektronikus adatbázisban való rögzítése és elbírálása 
2014. december 08. 

 
6.) „Cserszegtomajért” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Pénzügyi és Kulturális Bizottság nem 
tárgyalta az ügyet. Partics Gyula, a bizottság külsős tagja egyben az Alapítvány tagja is. Az 
Alapítványnak további sikeres munkát kívánt. 
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.  
 

101/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Cserszegtomajért Közhasznú 
Alapítvány egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés, illetve az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadja, azt jóváhagyja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a bírósági nyilvántartásban történő átvezetéshez a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

7.) Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött szennyvízzel kapcsolatos 
rendeletalkotási kötelezettségről 

            Előadó: Bartha Gábor polgármester 
            (előterjesztés 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 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 Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta. 
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102/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és rendeletalkotási kötelezettségről szóló tájékoztatást 
megismerte és elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
  dr. Milus Lajos jegyző 
 

8.) Tájékoztató nappali ellátásról – szociális háromoldalú megállapodás 
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 észrevételezte, hogy a feladat-ellátási 
megállapodás számozása nem megfelelő, mert IX. számmal kezdődik. A Szerződés célja az I., 
a tárgya a II. pont és így tovább. A megállapodás megfelelő sorszámozásával a bizottság 
egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolta. 
Elekes István képviselő: A téma többször volt a testület előtt. Korábban is kifejtette azon 
álláspontját, mely szerint magasabb költségvonzata lenne, de célszerű lenne Cserszegtomajon 
megoldani az idősek ellátását.  
Bartha Gábor polgármester: A tárgyalt napirend témája nem az idősek nappali ellátása. 
Elekes István képviselő: Szociális kérdés megvitatása során, a témához kapcsolódott 
hozzászólása, a helyben való ellátás biztosítása valamennyi szociális ellátás esetében 
célravezetőbb. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a bizottság 
által tett módosító javaslatot, mely szerint a feladat-ellátási megállapodás sorszáma I. 
számmal kezdődjön. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosító javaslatot elfogadta. 
Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 

103/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Hévíz Város Önkormányzata, Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézmény között 2013. november 30-án létrejött háromoldalú feladat-ellátási 
megállapodás módosításáról az előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező tervezet 
szerint elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Hévíz Város 
Önkormányzatot értesítse, valamint a feladatellátás megállapodást aláírja.  
Határidő:  2014. szeptember 30. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
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9.) 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 
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 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
104/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
1. Cserszegtomaj Község Önkormányzata a 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 3. 
módosítását a mellékletben szereplő módon jóváhagyja. 
 

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

 
3. A Képviselő-testület felkéri Hévíz Város Önkormányzatát, hogy a Hévíz Város és 

környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt változtatásának lehetséges 
alternatíváinak kidolgozására, a Támogatási Szerződés módosításának előkészítésére. 
 

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

 
 

10.) NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0023 azonosítószámú pályázat (Iskola felújítás) 
Projekt Fenntartási Jelentéseinek elkészítése 
      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.  
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Modern nevelési, oktatási, 
gyermekellátási környezet és szolgáltatások megteremtése a cserszegtomaji közoktatási 
mikrotérségben” című, NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0023 azonosító számú projekthez 
kapcsolódóan a Projekt Fenntartási Jelentés elkészítésére érkezett bruttó 101.600.- Ft összeget 
az általános tartalék terhére biztosítja.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

11.) Szent Anna Kápolna felújításának támogatása 
       Előadó: Bartha Gábor polgármester 

                       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A bejára és a feszület felújítása 
megtörtént, viszont falnedvesség vizsgálat lefolytatása is szükséges. Az átütemezésre azért 
van szükség, mert az idei évben a munka elvégzésére már nem kerül sor. 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 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
106/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szent Anna Kápolna 
felújítására elkülönített 2.000 eFt összegű támogatás 2015. évre való átütemezéséhez. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
2015. évi költségvetési rendelete tartalmazza a támogatás összegét. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

12.) Beszámoló a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
2013/2014. nevelési évben végzett munkájáról 
           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 általános iskolától való elszakadást követően számos 
új feladat hárult az óvoda vezetőjére. Ebben az új helyzetben az óvodavezető és az óvodai 
dolgozók maximálisan helytálltak. A bizottság egyhangúlag az átfogó, mindenre kiterjedő 
beszámoló elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati 
javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzata elismerését és 



 11

köszönetét fejezi ki a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde dolgozóinak 
a magas színvonalú szakmai munkáért, tevékenységért. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
107/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata elismerését és köszönetét fejezi ki a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde dolgozóinak a magas színvonalú szakmai 
munkáért, tevékenységért. 
 

13.) A Szabó István Általános Iskola festési munkálatai 
           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.  
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Köszönetét fejezte ki az önkormányzat felé a festési munkák 
megvalósításához nyújtott segítség okán. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó István Általános 
Iskola belső festési munkálatairól szóló 88/2014.(VI.25.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó István Általános 
Iskolát fenntartó tankerülettel történt egyeztetés alapján az iskola tanári és igazgatói 
irodáinak, könyvtár-olvasó, tanári folyosó, nevelői vizesblokk festésével kapcsolatban 
felmerülő 416.300 Ft összeg kifizetését a 2014. évi költségvetés tartalék alapjából 
engedélyezi. 
Határidő:  2014. szeptember 19. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

14.) Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola támogatási kérelme 
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 beszámoló elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
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A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

109/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdés után felmerült 
problémák megoldására biztosít 1.400 eFt-ot az általános tartalék terhére az alábbiak szerint: 
Általános tartalék csökkenése  -1.400 eFt 
Felhalmozási kiadás növekedése:  +1.035 eFt 
 (Ebből kis értékű tárgyi eszköz 722 eFt)  
Átadott pénzeszköz növekedése:  + 35 eFt 
Dologi kiadás növekedése:   + 330 eFt    
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2014. 
évi költségvetéséről szóló 2/2014 (I.30.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő 
és terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Az iskola tanulói nevében megköszönte a támogatást. 
 

15.) Tájékoztató Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2011-2014. évi 
Gazdasági Programjának végrehajtásáról 

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                        (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Utolsó napirend a település gazdasági programjának 
végrehajtásáról szóló tájékozató. Abból kiolvasható, hogy 4 év leforgása alatt 5 évnyi 
feladatot hajtott végre az önkormányzat. 1 év költségvetési összegéből újat alkotott több, mint 
700.000.000,- Ft összegben. Az önkormányzat éves költségvetése átlagosan 650.000.000,- Ft. 
Megköszönte a képviselő-testületnek, a hivatal dolgozóinak és a fizikai dolgozóknak az 
elmúlt 4 év munkáját a település lakói nevében. Kifejezte abbéli reményét, hogy a következő 
ciklus végén is hasonlóan gazdag beszámoló fog készülni. Elmondta, 120.000.000,- Ft szabad 
pénzeszköz lekötésére szerződött a mai napon a számlavezető bankkal, a tartalék keret pedig 
20.000.000,- Ft feletti összeg. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság ülésre Partics Gyula külsős tag, a Shotokan 
Karate Sportegyesületet elnöke kiegészítette a 4 év sporteseményeiről szóló tájékoztatót az 
Egyesület munkáját, elért eredményeit magába foglaló tájékoztatóval. A bizottság ülésén 
elhangzott, hogy ugyanezen tájékoztatóban a moderntánc oktató Kovács Enikőnek van írva, ő 
Varga Enikő. A 13. oldalon a felsorolásban az „Iskola udvar rendezés megtörtént” sorban 
hiányzik egy „t” betű. A bizottság a kiegészítéssel és módosításokkal egyhangúlag a 
beszámoló elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 4 év 
sporteseményeiről szóló tájékoztató tekintetében a bizottság által javasolt kiegészítés és 
módosítás elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással a 4 év sporteseményeiről szóló 
tájékoztató tekintetében a bizottság által javasolt kiegészítést és módosítást elfogadta. 
Szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását az elhangzott kiegészítéssel és módosítással. 
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

109/2014.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Gazdasági Programja (2011-2014) végrehajtásáról” című 
tájékoztatót elfogadja. 
 

16.) Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdések, interpellációk nem merültek fel. 
 
Tolvéth Gyula az Aranykorúak Nyugdíjas Klub nevében megköszönte az önkormányzatnak 
az elmúlt 4 év munkáját és a 4 év alatt nyújtott támogatást. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 18 óra 49 
perckor bezárta.  
 

kmf. 
 

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

Illés Andrea sk.   
jegyzőkönyvvezető 


