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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 17-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, Elekes István, 
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 
Bakos László Róbert, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
Zsigáné Kovács Enikő, a Kulturális Bizottság külsős tagja 
 
Szabó István Általános Iskola részéről: Ódorné Bognár Eszter könyvtáros 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné óvodavezető 
Bugovics Anita teleházi dolgozó 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes, mivel minden képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 16 óra 40 perckor 
megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
A Zala Megyei Deák Ferenc könyvtár minősítési szempontok figyelembe vétele mellett felmérte a 
könyvtárosok munkáját. Ódorné Bognár Eszter könyvtáros kiváló eredményt ért el, ezért elismerésben 
részesítették. Gratulációját fejezte ki Ódorné Bognár Eszter felé a nagyszerű eredmény és a megyei 
elismerés okán, köszönte a település hírnevének öregbítését. További sikerekben gazdag, jó munkát 
kívánt.  
Ódorné Bognár Eszter könyvtáros: Megköszönte a helyi elismerést, valamint az önkormányzat által 
nyújtott támogatást, melyben a helyi könyvtár az eddigiek során részesült.  
Bartha Gábor polgármester: A napirendi sorral kapcsolatban javasolta, a testület fogadja be 16. 
napirendként Helyi Értéktár Bizottság létrehozása, 15. napirendként Cserszegtomaj község 
közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat üzemeltetés és karbantartás biztosítása, 17. 
napirendként a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde kérelme, 18. napirendként 
a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés 
megszüntetés tárgyú előterjesztéseket. 
Kérdezte Bugovics Anita teleházi dolgozót, személyes érintettség okán a meghívó szerinti 13. 
napirend tárgyalásához kívánja –e zárt ülés elrendelését? 
Bugovics Anita teleházi dolgozó: Nem kérte zárt ülés elrendelését. 
 Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 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. Kérte Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta. 
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Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.  
 

2.) Élelmezésért fizetendő étkezés-térítési díjak megállapítása 
       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 felmerült kérdésekre az ülésen kielégítő válaszok hangoztak 
el, a bizottság egyhangúlag a határozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

143/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre az alábbi 
nyersanyagnormát határozza meg:      

 

ÉTKEZŐK 2015. évi nyersanyag norma  

   2015     

bölcsőde  248     

óvoda  256     
7-10 évesek napközi  307     
11-14 évesek napközi  342     
7-10 évesek menza  205     
11-14 évesek menza  228     
intézményi dolgozók  260     
vendégétkezők  260     

 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

az élelmezésért fizetendő étkezési díjak megállapításáról 
 

3.) A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 5/2010. (II.18.) 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.  
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Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2014. (XII.18) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
5/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
4.) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési terve   

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: Az ülésen a pénzügyi csoportvezető részletes tájékoztatást 
adott az előterjesztéssel kapcsolatban, a bizottság egyhangúlag a határozati javaslat a) változatát, 
vagyis a terv elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat a) 
változatának elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

144/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési tervét 
649.505 ezer forint kiadási főösszeggel, 649.505 ezer forint bevételi főösszeggel elfogadja. 
 

5.) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása – a hivatal belső tagozódásának meghatározása   

       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: Az előterjesztés 2. oldalán, illetve a határozati javaslatban a 
pénzügyi-gazdasági ügyintéző 4 főben került meghatározásra. Elírás történt, itt 3 főről van szó. A 
bizottság az elhangzott módosítással egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítással. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

145/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. A Szabályzat I. Fejezet 2. pontjának (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint 
módosul:  
„A Hivatal Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított, belső 
szervezeti egységekre tagozódott hivatal”. 

2. A Szabályzat II. Fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul, továbbá kiegészül az 
alábbi, 3/A ponttal, egyidejűleg a 3. pont 3/B. pontra módosul. 
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„A Hivatal Szervezete 
 

2. A Hivatal belső szervezeti felépítése 
 
(1) A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre, csoportokra tagozódik: 

 
Pénzügyi Csoport 
- csoportvezető – 1 fő 
- pénzügyi-gazdasági ügyintéző – 3 fő 
- adóügyi ügyintéző- 2 fő 

 
Igazgatási Csoport 
- csoportvezető – 1 fő 
- igazgatási-szervezési ügyintéző – 2 fő 
- közművelődési referens 1 fő 

 
Titkárság 
- polgármester, jegyzői asszisztens – 1 fő 
- recepciós, hivatalsegéd – 1 fő 
- takarító – 1 fő 

 
Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó közszolgálati tisztviselők: 
- beruházási, műszaki ügyintéző – 1 fő 
- településüzemeltetési ügyintéző (községgazda) – 1 fő 

 

(2) A csoportok a Hivatal belső szervezeti egységei, jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A 
belső szervezeti egységek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak, kötelesek 
együttműködni a feladatok ellátásában.  

 
(3) A csoportok élén a jegyző által kinevezett csoportvezetők állnak. A csoportvezetők a csoport 

szakmai munkáját közvetlenül irányítják.  
 

(4) A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját az SZMSZ 3. sz. melléklete tartalmazza.  
 

3/A. A belső szervezeti egység vezetőjének feladatai: 
 

(1) Felel a vezetése alatt álló szervezeti egység munkájáért, annak szakszerű és törvényes 
működéséért. 

(2) Gondoskodik a szervezeti egység munkájának megszervezéséről, a feladatkörbe tartozó 
döntések előkészítéséért, a döntések határidőben és jó minőségben történő végrehajtásáról, e 
körben a szervezeti egység munkatársait ellenőrzi és beszámoltatja. 

(3) Gyakorolja a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot. 
(4) Részt vesz a Képviselő-testület és bizottságai ülésein. 
(5) Segíti a bizottságok munkáját. 
(6) Kapcsolatot tart a szervezeti egység feladatai ellátását segítő külső szervezetekkel. 
(7) Köteles a szervezeti egység munkáját, valamint az intézmények tevékenységét érintően 

naprakész információkkal rendelkezni, a gazdálkodási tevékenységet figyelemmel kísérni, 
tapasztalatairól a tisztségviselőket tájékoztatni, szükség szerint beszámolni. 

(8) Gondoskodik a Hivatalon belüli folyamatos együttműködés, a tájékoztatás és 
információáramlás biztosításáról. 

(9) Felelős a feladatkörébe tartozó körben a takarékos gazdálkodásért.” 
 
A módosítás hatályba lépésének dátuma: 2015. január 01. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítás egységes szerkezetbe való foglalásáról gondoskodjon. 
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Határidő:  2015. január 01. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 

6.) Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Megállapodásának módosítása   
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.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

146/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévíz Térségi Önkormányzati 
Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a 
testületi döntésről a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulást értesítse.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

7.) A Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének megállapítása 
     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.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 

147/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2015. I. félévi 
munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 

 
8.) Tájékoztató a Szociális Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 
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 tájékoztatók elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztatók elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a szociális ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolókat elfogadja. 
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9.) 2014. évi Közművelődési beszámoló 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Kulturális Bizottság 
és Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
álláspontját. 
Palkovis Zoltánné bizottsági elnök: Köszönetét fejezte ki Kocsis Zsuzsanna művelődésszervező felé 
annak okán, hogy a település programokban gazdag, tartalmas évet zárt. Mindenkinek megköszönte az 
idei évben kifejtett munkáját, akik közreműködtek a sikeres rendezvények elbonyolításában. A 
bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megköszönte Kocsis Zsuzsanna művelődésszervezőnek az idei 
évben végzett munkáját, melyre a bizottság a jövőben is számít. A bizottság egyhangúlag a beszámoló 
elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egy képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a 2014. évi Közművelődési beszámolót 
elfogadta.  
 

10.) 2015. évi Közművelődési munkaterv 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Kulturális Bizottság 
és Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
álláspontját. 
Palkovis Zoltánné bizottsági elnök: A Kulturális Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
hétfői együttes ülésén az ügyet hosszasan tárgyalta. A bizottság egyhangúlag a munkaterv elfogadását 
javasolta.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: 2015-re színvonalas rendezvények lettek tervezve, a megemelt 
kulturális keret a megvalósításhoz fedezetet biztosít. A bizottság egyhangúlag a munkaterv elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat 
elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
Közművelődési munkatervet az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
A szavazást követően megállapította, hogy egy képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

148/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Közművelődési 
munkatervet az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

11.) Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatát érintő 2014-es év eseményeiről 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Kulturális Bizottság 
és Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
álláspontját. 
Palkovis Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
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Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Megfontolt pénzügyi gazdálkodás tűnik ki a beszámolóból, a 
nemzetközi kapcsolatokra rendelkezésre álló keret teljes összege az idei évben nem került 
felhasználásra. A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egy képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

149/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat nemzetközi 
kapcsolatát érintő 2014-es év eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

12.) Beszámoló a közművelődési és könyvtári tevékenységről 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Kulturális Bizottság 
és Tolvéth Gyula Tamást, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
álláspontját. 
Palkovis Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a közművelődési és könyvtári tevékenységről szóló 
beszámolót elfogadta. 
 

13.) Teleházi dolgozó közalkalmazotti jogviszony hosszabbítása 
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 az ügyet hosszan tárgyalta, egybehangzó vélemény 
alapján a határozati javaslat elfogadását elutasította. A strukturális változásokat figyelembe véve az a 
javaslat hangzott el, hogy a szerződés fél évre, 2015. június 30. napjáig legyen meghosszabbítva.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosítás 
befogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen és 2 nem szavazattal a módosító javaslatot befogadta. 
Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosítással. 
A szavazást követően megállapította, hogy egy képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta. 

150/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Bugovics Anitát napi 6 órában közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatja, munkaszerződését 2015. január 1. napjától 2015. június 30. napjáig 
meghosszabbítja és az ehhez szükséges forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi juttatások 
és közterhek terhére biztosítja.  
Felkéri a polgármestert a munkaszerződések meghosszabbítására és a hozzájuk kapcsolódó szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős:  Bartha Gábor Polgármester 
Határidő:  2015.01.01. 
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14.) Magyar Zenei Kulturális Alapítvány 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 egyhangú véleménye, hogy az önkormányzat helyi, 
és a környéken működő alapítványokat, szervezeteket támogasson, a határozati javaslat b) pontjának 
elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat b) 
pontjának elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

151/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete közpénzből nem támogatja a Magyar Zenei 
Kulturális Alapítvány 2015. évi működését. 
 

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

16.) Helyi Értéktár Bizottság létrehozása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Pályázati felhívás alapján, az abban való 
részvételhez szükséges Helyi Értéktár Bizottság létrehozása.  A pályázatot 2015. január 5-től február 
15-ig lehet benyújtani, az elbírálás beérkezési sorrendben történik. 75 millió forint áll rendelkezésre, a 
támogatás összege 500.000,- - 1.500.000,- Ft-ig terjedhet.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Az előterjesztésből kiolvasható, hogy az elsődleges cél a 
magyar nemzeti értékek és azokon belül a hungarikumok megőrzése, az összetartozás, az egység és a 
nemzeti tudat erősítése. Ennek szellemében javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

152/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete támogatja a „HUNG-2014 C” pályázaton való részvételt. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére, a pályázat benyújtására, valamint a Cserszegtomaji Értéktár Bizottság létrehozására, 
tagjainak felkérésére, melyről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Felelős:  Bartha Gábor Polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 

17.) Cserszegtomaj község közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat üzemeltetés 
és karbantartás biztosítása 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az önkormányzat nincs megelégedve a jelenlegi 
társasággal, melynek 2014. december 31. napján lejár a szerződése. A hivatal műszaki ügyintézője 
bekérte a szükséges árajánlatokat. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Az ajánlatot adó társaságok közül egyik sem környékbeli, 
viszont a Pécsi székhelyű társaság 8 napos határidőt vállal. 
Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: A környező településeken a feladatot a pécsi Sistrade Kft. látja 
el, kedvező a társaságról kialakult vélemény. 
Szeles András György alpolgármester: A képviselő-testület a korábbi döntésénél figyelembe vette a 
közelséget, helyi vállalkozóval kötött szerződést, a cég nem váltotta valóra a hozzá fűződő 
reményeket. A szóban forgó társaság ajánlata akkor is beérkezett. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Sistrade Kft. (Pécs, Magaslati út 47/A.)  szám alatti 
vállalkozó 1.700,-  Ft/lámpa/év + ÁFA  összegű ajánlata kerüljön elfogadásra.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

153/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj közigazgatási 
területén működő közvilágítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására beérkezett ajánlatok közül a 
Sistrade Kft. (Pécs, Magaslati út 47/A.)  szám alatti vállalkozó 1.700,-  Ft/lámpa/év + ÁFA  összegű 
ajánlatát fogadja el.  
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására valamint az ügyben szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő:  2015. január 30. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 

18.) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde kérelme 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
dr. Milus Lajos jegyző: A mai napon érkezett a kérelem. Jogszabály nem ír elő az óvodák 
vonatkozásában szünetet, viszont a fenntartó engedélyezheti az intézmény zárvatartását 
gazdaságossági szempontokat figyelembe véve. Amennyiben igény van a feladat ellátására, azt 
biztosítani kell. Megfogalmazta a szóbeli határozati javaslatot, mely szerint Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde zárva tartását technikai okok miatt 2014. december 22. napjától december 31. napjáig 
azzal, hogy amennyiben szülői igény jelentkezik, biztosítva lesz a feladat ellátása. 
Bartha Gábor polgármester: Az iskola és az óvoda fűtése bár korszerű, egymástól teljesen nem 
függetleníthető. A szülők aláírásukkal igazolták, hogy a gyermekek elhelyezéséről minden esetben 
tudnak gondoskodni. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az elhangzott szóbeli határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2014.(XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde zárva tartását technikai okok miatt 2014. december 22. napjától 
december 31. napjáig azzal, hogy amennyiben szülői igény jelentkezik, biztosítva lesz a feladat 
ellátása. 
Határidő:  2014. december 31. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
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19.) Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. közszolgáltatási 
szerződés megszüntetés 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

             (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A szolgáltatást jelenleg a HUSZ Kft. látja el a 
településen. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság ülésén a témát hosszasan tárgyalták. Érthetetlen, 
hogy miért akar a társaság kilépni a piacról. Javasolta, a képviselő-testület a határozati javaslatban 
foglaltakat ne fogadja el, az önkormányzat ne járuljon hozzá a szerződés közös megegyezéssel való 
megszüntetéséhez. Tárgyalási folyamat induljon meg. 
Bartha Gábor polgármester: A közös megegyezéssel való megszüntetésre irányuló kérést a társaság 
juttatta el a hivatalhoz. Ezt megelőzően kerültek lefolytatásra tárgyalások, abban az időpontban 
Cserszegtomajon soros képviselő-testületi ülés zajlott. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
elfogadását elutasította. 
 
Bartha Gábor polgármester: Felkérte Elekes István képviselőt a digitális tábla átvételére. 
Elekes István képviselő: A rendelkezésére bocsátott táblagépet nem kívánta átvenni. Amennyiben 
szükség mutatkozik a testületi ülésen elektronikus eszköz használatára, a saját készülékét fogja 
használni.  
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 25 perckor 
bezárta.  
 

 
 
 

kmf. 
 
 
 

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

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető 


