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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 05-én 16 
órára összehívott soros nyilvános testületi üléséről 
Az ülés helye: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Molnár Gabriella, 
Palkovics Zoltánné, Partics Gyula és Tolvéth Gyula Tamás képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző  
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Illés Andrea, Simon Aladár és 
Varga Viktória köztisztviselők 
 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné óvodavezető 
 
Távol maradt: Elekes István képviselő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket a helyi önkormányzati választásokat követő 
első soros képviselő-testületi ülésen. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel 5 képviselő 
és a polgármester jelen van. Az ülést 16 óra 10 perckor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Kérte, a testület fogadja be az „Egyebek” napirend alá a Dálnoki külkapcsolatról szóló tájékoztatást, 
továbbá 18. napirendként a közvilágítás bővítése tárgyú napirendet.  
Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen szavazattal a 
módosult napirendi sort elfogadta. 
 
Napirend: 
 

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

      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
            (beszámoló a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A polgármesteri keret felhasználását a következő 
napirend foglalja magába.  
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal 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. Tegnapi ülésén a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság az ügyet tárgyalta. Ma délelőtt érkezett árajánlatok alapján az 5. számú mellékletben 
szereplő, Bottyaháti utcai ivóvízbővítés a tervezett 7.826 eFt-nál 2.800 eFt-tal magasabb bekerülési 
költségen fog megvalósulni. A mellékletben következő sorként szereplő, Pajtika köz szennyvíz 
beruházása az idei évben biztosan nem fog megvalósulni. Javasolta, az erre a célra elkülönített 3.000 
eFt kerüljön át a Bottyaháti utcai ivóvízbővítésére, így a mellékletben szereplő összeg 10.826 eFt-ra 
változna. Az önkormányzat költségvetésének főösszegei ezzel nem változnak. A Bottyaháti utca 
ivóvízbővítésének oka, hogy az utcában épült egy családi ház szennyvíz- és ivóvízbekötés nélkül. A 
tulajdonos akkor ígéretet kapott a hivatal vezetőjétől, hogy a rákötés meg fog valósulni. Az ingatlan 
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tulajdonosa fordult kérésével az önkormányzathoz, hogy a korábbi ígéretnek megfelelően az ingatlan 
hálózatra való rákötése történjen meg. Az eljárás közben kiderült, hogy a rákötés sem keleti, sem 
nyugati irányból nem valósítható meg. Nyugat felől az erdő, kelet felől pedig az utca vonatkozásában 
magántulajdonjog fennállása okozott gondot. Történt időközben kisajátítás, mely alapján 
önkormányzati közterület alakult ki, így már lehetett terveztetni a rákötést, ami átemelővel fog 
megvalósulni. Törvényi rendelkezés alapján az önkormányzatnak biztosítani kell az egészséges 
ivóvizet, valamint a szennyvízhálózatra való rákötést. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi 
és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat és a rendelet-
tervezet elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

124/2014.(XI.05.) 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. 73/2014 (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat alapján tűzcsap létesítési kérelem 
Általános tartalék csökkenése     - 76 
Dologi kiadás növekedése 066020     +76 
 
2. 105/2014  (IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a NYDOP-5.3.1/A-10-2010-
0023 azonosító számú projekt fenntartási jelentésének elkészítése 
Általános tartalék csökkenése     - 102 
Dologi kiadás növekedése 066020     +102 
 
3. 109/2014 (IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat alapján iskolai eszközök beszerzése 
Általános tartalék csökkenése     - 1.400 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    +1.035  
Átadott pénzeszköz növekedése 066020    +35  
Dologi kiadás növekedése 066020     +330   
  

2.  Egyéb 
 1. Síkosság-mentesítés, kátyúzás 
 Általános tartalék csökkenése 900070    - 3.500 
 Dologi kiadás növekedése 045160     +3.500 
 
 2. TASZII 2014. évi működési támogatása 
 Általános tartalék csökkenése 900070    - 1.400 
 Átadott pénzeszköz növekedése 107054    +1.596 
 Átadott pénzeszköz növekedése 104042    +1.736 
 Átadott pénzeszköz csökkenése 107052    - 1.932 
 
 3. Óvoda udvari játék vásárlása 
 Dologi kiadás csökkenése 091110,091140   -300 
 Felhalmozási kiadás növekedése 091110    +300 
 
 4. Önkormányzati informatikai fejlesztés 
 Általános tartalék csökkenése 900070    -1.500 
 Felhalmozási kiadás növekedése 011130    +1.500 
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 5. Keszthelyi úti gyalogút korszerűsítésével kapcsolatos pótmunka  
 Felújítási kiadás csökkenése 066020     -1.000 
 Általános tartalék csökkenése 900070    - 820 
 Felhalmozási kiadás növekedése 066020    +1.820 
 
 6. 2014. október 12-i választásokból eredő bevétel/kiadás módosulás 
 Átvett pénzeszköz növekedés 016010/PH    +788 
 Személyi kiadás növekedés 016010/PH    +578 
 Munkaadót terhelő járulék növekedés 016010/PH   +168 
 Dologi kiadás növekedés 016010/PH    +97 
 Személyi kiadás növekedés 011130/PH    +4.901 
 Munkaadót terhelő járulék növekedés 011130/PH   +1.316 
 Dologi kiadás csökkenése 011130/PH    - 25 
 Személyi kiadás növekedése 011130/ÖNK    + 2.637 
 Munkaadót terhelő járulék növekedése 011130/ÖNK  + 712 
 Általános tartalék csökkenése 900070    - 9.596 
 
 7. Koncessziós díj terhére eszközbeszerzés 
 Felhalmozási kiadás növekedés 052080    +5.000 
 Dologi kiadás csökkenése 052080    - 5.000 
 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszege 692.031 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 az 5. táblázat 
tekintetében elhangzott módosítással.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2014. (XI.06.) 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.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 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. Az alakuló ülésen a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság fel lett kérve a szabályzat felülvizsgálatára. A módosító rendelet-tervezetet elkészült, 
megköszönte a hivatal által végzett munkát. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megköszönte a tervezet összeállításához a hivatal munkáját. A 
bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet elfogadását javasolta  a 6. § tekintetében az alábbi 
módosítással: 

a) a képviselő tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj): 10.000.- Ft, 
b) bizottsági tag képviselő tiszteletdíja: az alapdíj két és félszerese, 
c) bizottsági elnök tiszteletdíja: az alapdíj ötszöröse, 



 4

d) nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja: az alapdíj két és félszerese, 
e) tanácsnok tiszteletdíja: az alapdíj ötszöröse legyen. 

 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet 
elfogadását a bizottság által javasolt módosítással.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2014. (XI. 06) önkormányzati rendelete 

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

 
4.) A felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról szóló 22/2006.(IX.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása  
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás 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. 
 

Cserszegtomaj  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelete 

a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról szóló 22/2006. (IX. 26.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
5.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 14/2014. (IX.17.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A módosítás deregulációs technikai jellegű 
feladat. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás 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. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 14/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
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6.) Megállapodás a 2014. május 29-én kelt Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
1. számú mellékletének módosításáról 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A módosítás alapján a kormány rezsicsökkentő 
programja érzékelhető. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás 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.  
 

125/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Keszthelyi HUSZ 
Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft (8360 Keszthely, 0249/7 hrsz) és Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata által 2014. május 29-én kelt Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 1. 
számú mellékletét az alábbiak szerint módosítják 2014. január 01-i hatállyal: 
 
Önkormányzat közvetlen ISPA hozzájárulási díjat fizet 375. 250,- HUF+ Áfa/negyedév. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításról szóló megállapodás aláírásával. 
Határidő:  2014. november 6. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

7.) Polgármester tiszteletdíjáról tájékoztatás 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Törvény egzakt módon határozza meg a 
megállapítható díjat. Személyes érintettségének bejelentésére nincs szükség, a határozati javaslat 
tájékoztatást foglal magába. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
elnökét, a napirend előterjesztőjét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Jogszabályi előírás alapján Cserszegtomaj Község 
Polgármesterének tiszteletdíja 448.800,- Ft-ban kerül megállapításra, mely összeg 15 %-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 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 egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta. 
 

126/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményéről és 
költségtérítéséről szóló tájékoztatást megismerte, azt elfogadja.  
 

8.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
     Előadó: Bartha Gábor polgármester                    
            (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
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Szeles András György alpolgármester: Bejelentette személyes érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Szeles András György alpolgármester személyes 
érintettségének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egy képviselő nem szavazott. 5 igen szavazattal 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes érintettség bejelentését 
elfogadta. 
Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 
foglaltak alapján társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a közötti összegben állapítható meg, ami jelen esetben 
157.055,- Ft és 201.930,- Ft között összeg. Az alpolgármester havonta tiszteletdíjának 15 %-ában 
költségtérítésre jogosult. A bizottság az alpolgármester tiszteletdíjára egyhangúlag 190.000,- Ft, 
költségtérítésére 28.500,- Ft elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását a bizottság által tett kiegészítéssel.  
A szavazást követően megállapította, hogy egy képviselő nem szavazott. 5 igen szavazattal  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 

127/2014.(IX.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeles András György társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 22. napjától havi 190.000,- Ft-ban, 
költségtérítését 28.500,- Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2014. november 10. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 

9.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

            (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A településen eddig hagyományosan két alkalommal volt tartva 
közmeghallgatás. A bizottság egyhangú javaslata alapján csak hétfőn, 24-én legyen tartva 17 órától az 
általános iskola étkezőjében. Így a település tomaji és cserszegi részén lakók nem érzik úgy, hogy 
külön-külön van az érdekük képviselve. A bizottság javasolja továbbá, hogy a cserszegi részen lakó 
érdeklődők szállítását az önkormányzat kisbusszal biztosítsa, mely a Kultúrház elől indulna 16 óra 45 
perckor.  
Bartha Gábor polgármester: Megjegyezte, az idei közmeghallgatás egyben a rendezési terv fóruma is 
lesz. Ki lesz hirdetve, hogy november 30-ig lehet újabb igényt, észrevételt bejelenteni. Egyéb 
hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását a bizottság által javasolt 
módosítással.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
128/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart a következő 
időpontban és helyszínen: 
2014. november 24. napján 17 órakor Szabó István Általános Iskola étterme (Iskola u 17.) 
A cserszegi részen lakó érdeklődők szállítását az önkormányzat kisbusszal biztosítja. A busz a 
Kultúrház elől indul 16 óra 45 perckor.  
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10.) ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület a Tanácsba Bartha Gábor polgármestert, 
akadályoztatása esetében Szeles András György alpolgármestert delegálja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását a bizottság által javasolt kiegészítéssel.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácsába Bartha Gábor polgármestert, akadályoztatása esetén Szeles András 
György alpolgármestert delegálja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatát a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 
Társulás részére továbbítsa.  
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

11.) Tájékoztatás a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2014/2015 
évre vonatkozó munkatervéről 
 Előadó: Bartha Gábor polgármester 

              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Kérdezte a jelen lévő intézményvezetőt, mi indokolja az óvoda 
nyitva tartása esetében a 630-1800 időpontot? Az óvónők munkaidő beosztása 7 órától 17 óráig tart. 
Kovács Imréné óvodavezető: A szülők igényéhez van igazítva, 2010 óta működik ez a nyitva tartás. 
Amennyiben a szülő előre jelzi, hogy 7 óra előtt érkezik a gyermek, vagy 17 óra után tudnak érte 
jönni, a dajkán kívül egy óvónő bejön a korai időpontban, vagy felügyeli este a gyermeket. A nyitva 
tartást az óvónők rugalmasan kezelik, óvónői felügyelet nélkül sem reggel, sem késő délután nem 
marad gyermek. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megköszönte az óvodavezető tájékoztatását, a feltett kérdésre 
kapott választ elfogadta.  
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte az óvodavezetőnek és az óvoda dolgozóinak munkáját. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztatás elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde 2014/2015 évre vonatkozó munkatervéről szóló tájékoztatást elfogadta. 
 

12.) Rezi Község Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról tájékoztatás 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A bizottság az ügyet nem tárgyalta. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztatás elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal Rezi Község Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról 
szóló tájékoztatást elfogadta.  
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13.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a 2013-as évhez hasonlóan 50.000,- Ft támogatás kerüljön 
megállapításra.  
Bartha Gábor polgármester: A támogatás államháztartáson kívülre kerülő támogatás lesz. Egyéb 
hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását a bizottság által javasolt 
kiegészítéssel. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

130/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

- támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi ajándékcsomag készítését 50.000,- Ft 
összeggel az általános tartalék terhére, 

- felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására 
Határidő:  2014. november 20. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

14.) Szente Mihályné kérelme 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az idős kérelmező a cserszegtomaji születésű 
Szabó István, kétszeres József Attila díjas író-költő, a helyi általános iskola névadójának jogutódja. 
Idős korára való tekintettel hozzátartozója sírjának gondozását nem tudja ellátni, ezért fordult 
kérelmével az önkormányzathoz. Amennyiben a testület támogatja a kérelmet, az önkormányzat jövő 
évi költségvetésében a szükséges pénzeszközt szerepeltetni kell. A sír környékének gondozásába a 
helyi alapítványokat, valamint az iskola diákjait is be lehetne vonni. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás 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-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

131/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szente Mihályné 8372 Cserszegtomaj, 
Pajtika u. 42. szám alatti lakos kérelmének megfelelően Szabó István író cserszegtomaji temetőben 
lévő 1/9/20. számú parcellán található sírjának rendbetételét és jövőbeni gondozását támogatja. Felkéri 
a hivatalt, hogy a 2015. évi költségvetésben a munkák elvégzéséhez szükséges pénzeszköz igényt 
szerepeltetni szíveskedjék. 
Határidő:  2015. március 1. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

15.) Cserszegtomaj, Vadász u. 2. szám 381/5 hrsz ingatlan ivóvízbekötés kivitelezése 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, a Teleház épületének ivóvízbekötéséről van szó.  
Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás 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-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

132/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat tulajdonát 
képező Cserszegtomaj, Vadász u. 2. szám 381/5. hrsz. ingatlan vízbekötésének megvalósítását. A 
beérkezett 250.000,- Ft + ÁFA összegű árajánlat alapján a kivitelezéssel megbízza Király István 
Keszthely, Napfény sor 18. szám alatti vállalkozót. 
A bekerülési költség összegére fedezetet biztosít az általános tartalék terhére. Megbízza a 
polgármestert a vállalkozási szerződése aláírására. 
Határidő:  2014. november 29. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az önkormányzat talpraesett, terhelhető 
dolgozója megromlott egészségi állapota okán hosszabb ideje szabadságon van. Az önkormányzatnál 
betölthető státuszok tekintetében egy nyolc órás és egy hatórás közalkalmazotti státusz betöltetlen, két 
főnek pedig lejár a közfoglalkoztatása. A javaslatban szereplő két személy nincs jelen a testületi 
ülésen, az előterjesztés nem tartalmaz személyes adatokat. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás 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-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

133/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Boros Sándor Cserszegtomaj, 
Iskola u. 62. szám alatti lakost 2014. november 06-tól 2015. 10. 30. nyolc órás, 
közalkalmazotti státuszba nevezi ki.  
Felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezéshez szükséges okmányok 
elkészítéséről, valamint a garantált illetmény megállapításáról gondoskodjon.  
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Salamon Tímea 
Cserszegtomaj, Porkoláb u. 22. szám alatti lakost 6 órás, közalkalmazotti státuszba nevezi ki, 
2014. december 01 napjától 2015. 06. 30 napjáig.  
Felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezési okmányok elkészítéséről 
gondoskodjon.  
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Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
17.) Kápolna sor tulajdonrendezése 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Egy folyamatban lévő feladat következő 
lépéséhez szükséges a testület döntése. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás 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-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Kápolna sor K-i 
útszakaszon jogi állapotának rendezését támogatja, felkéri a hivatalt az ingatlanforgalmi szakértői 
vélemény elkészíttetésére. A szakértői vélemény bruttó 120.000,- Ft bekerülési költségére fedezetet 
biztosít az általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a megrendelő aláírására. 
Határidő:     2014. november 28. 
Felelős:        Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
     18.)  Közvilágítás bővítése 

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A költségvetésből megállapítható, hogy jelentős 
összeg, 10.000.000,- Ft áll rendelkezésre közvilágítás fejlesztésére. A településen már 3 db napelemes 
kandeláber fel lett állítva, melynek bruttó költsége 410.000,- Ft, az összeg a felállítást is magába 
foglalja. A testület felhatalmazását kéri arra, hogy tárgyalásokat folytasson le annak okán, hogy a 
rendelkezésre álló összegből a lehető legoptimálisabb mennyiségű lámpatest kerüljön beszerzésre. 
Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A település szerkezetéből adódóan szükség van ilyen típusú 
lámpatestekre. A bizottság az ügyet tárgyalta, és egyhangúlag támogatta a javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat 
elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
közvilágításának bővítése érdekében napelemes kandeláberek beszerzését támogatja az önkormányzat 
2014. évi költségvetésének terhére.  
Megbízza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására és a szerződés aláírására.  
Határidő: 2014. december 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

135/2014.(XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közvilágításának bővítése 
érdekében napelemes kandeláberek beszerzését támogatja az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének terhére.  
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Megbízza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására és a szerződés aláírására.  
Határidő:  2014. december 20. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

18.) Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdések, interpellációk eddig nem merültek fel. Kérdezte a testület 
tagjai, kívánnak –e kérdést feltenni, illetve interpellálni? Megállapította, hogy kérdés és interpelláció 
az ülésen nem merült fel. 
 

19.) „Egyebek” 
 
      19/1.) Dálnoki külkapcsolatról szóló tájékoztatás       

Előadó: Bartha Gábor polgármester 
            (szóbeli előterjesztés) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az önkormányzat külkapcsolatát tekintve a helyi 
választásokat követően a megalakult új képviselő-testület meghívást kapott Dálnok testvértelepülésre. 
A bemutatkozó látogatásra 2014. november 28-29-30. napokon kerülne sor. A delegáció a jegyző 
kíséretében az önkormányzat buszával utazna. Kérdezte képviselőtársait, rajta kívül kik vennének részt 
a Dálnokra utazó delegációban? 
Szeles András György alpolgármester jelezte, a bemutatkozó látogatáson részt tud venni. 
Molnár Gabriella képviselő jelezte, a bemutatkozó látogatáson részt tud venni. 
Palkovics Zoltánné képviselő jelezte, a bemutatkozó látogatáson részt tud venni. 
Partics Gyula képviselő jelezte, a bemutatkozó látogatáson részt tud venni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő jelezte, a bemutatkozó látogatáson részt tud venni.  
 
Bartha Gábor polgármester: Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete hivatalos látogatást tesz 
november 28-29-30. napokon Dálnok testvértelepülésen. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 17 órakor bezárta.  
 

kmf. 
 

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

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető 


