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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 27-én 
16 órára összehívott testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András alpolgármester, Elekes István, 
Palkovics Zoltánné, Partics Gyula, Tolvéth Gyula Tamás képviselők, 
Bakos László Róbert, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Illés Andrea, Szalai 
Erzsébet köztisztviselők 
 
A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető, Pálmai Melinda óvodavezető helyettes.  
 
Távol maradt: Molnár Gabriella képviselő 
 
Napirend előtt: 
 
Végh Margit osztályfőnök a Szabó István Általános Iskola 8. osztályos diákjai nevében 
meghívta a Képviselő-testület tagjait a június 13-án 10 órakor kezdődő ballagási ünnepségre. 
Kovács Imréné óvodavezető meghívta a Képviselő-testület tagjait a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde június 5-én megrendezésre kerülő ballagási ünnepségre. 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket Molnár Gabriella képviselő 
előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülést 16 óra 07 perckor 
megnyitotta.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Javasolta, az „Egyebek” napirend alá a Képviselő-
testület fogadja be az alábbi témákat.  
16/1. Édesvizek megmentésére irányuló felhívás 
16/2. „Zala két keréken 2020” tárgyú felhívás 
16/3. Tiranon 95. évfordulójával kapcsolatos felhívás 
A javasolt témákat keddi ülésén a bizottság tárgyalta.  
Bartha Gábor polgármester: 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. 
 

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

 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Elekes István képviselő tiszteletdíjával kapcsolatban 
hozott 37/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat végrehajtásának határideje a mai napon 
jár le. Kérdezte, végrehajtást nyert –e a testület döntése? 
Elekes István képviselő: A választ jogi képviselője, Dr. Kretzer Gábor ügyvéd fogja 
elküldeni, a jegyzőnek címezve. 
dr. Milus Lajos jegyző: Kérte, a válasz Bartha Gábor polgármesternek legyen címezve, mert 
ebben a Képviselő-testület az illetékes. 
Bartha Gábor polgármester: 37/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat a mai napig nem 
került végrehajtásra. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal a 
beszámoló elfogadását javasolja.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal a beszámolót elfogadta.  
 

2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester  
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Képviselő-testület az áprilisi soros 
ülésén már elfogadta az Okirat módosítását. A Magyar Államkincstár által új, egységes 
sablon került kialakításra, ezért került a napirend újból a testület elé. Kérte Tolvéth Gyula 
Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal a 
határozati javaslat elfogadását javasolja.  
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. 
 

38/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 32/2015 
(IV.29.) számú határozatát. 
 
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde mellékelt egységes szerkezetű alapító okiratát. 
 
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 
dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak. 
Határidő:  2015. május 31. 
Felelősek:  dr. Milus Lajos jegyző 
  Kovács Imréné óvodavezető 
 

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Körültekintően összeállított, mindenre kiterjedő anyag 
került a testület elé. A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal a határozati javaslat 
elfogadását javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 
 

39/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján megtárgyalta „A helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt áttekintési 

kötelezettségének eleget tett, és a HEP-et a mellékelt, felülvizsgálati formában elfogadja. A 
Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntését továbbítsa a Türr 
István Képző és Kutató Intézet felé.  

 
Határidő:  2015. május 29. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
               dr. Milus Lajos jegyző 
 

4. Beszámoló a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés és 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 szolgálat kiváló munkát végez, a testület elé átfogó, 
részletes anyag került. A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
tájékoztatót.  
Bartha Gábor polgármester: A Szociális Bizottság munkája során számíthat a szolgálat 
dolgozóinak együttműködésére. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. A szavazást követően 
megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

40/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt az 
előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 
 

5. Beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladtok ellátásáról 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(Előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet,  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai részt 
vesznek a Szociális Bizottság ülésein, így a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok egy 
részébe betekintést nyernek. A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta:  

 
41/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 
elfogadja. 
 

6. Beszámoló az elvégzett idegenforgalmi feladatokról 
Előterjesztő: 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 egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a beszámolót.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az elvégzett 
idegenforgalmi feladatokról szóló beszámolót elfogadta. 
 

7. Tájékoztató az óvodába felvett gyermekek létszámáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés és 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: Nagy öröm, hogy az óvodás gyermekek létszámát 
tekintve az intézmény teljes kapacitása kihasználásra kerül, ami a kiváló óvodapedagógia 
munkának is köszönhető. A óvoda dolgozóinak további jó munkát kívánt. A bizottság 
egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót.  
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte az intézmény dolgozóinak a nevelési évben 
kifejtett munkáját, külön kiemelve az óvodások önkormányzati rendezvényeken való 
felkészült szerepléseit.  
Hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a tájékoztató elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
egybehangzó, 6 igen szavazattal az óvodába felvett gyermekek létszámáról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 

8. Szakmai beszámoló a Zala Megyei KSZR 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés és beszámoló a jkv. mellé csatolva) 
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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 legnagyobb megelégedésre az szolgálna, ha a 
könyvtár olvasóinak száma növekedést mutatna. Ódorné Bognár Eszter könyvtáros az idei 
évben szakmai elismerésben részesült. A bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a 
határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

42/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját. 
 

9. Előirányzat biztosítása a Tündérkert kialakításához 
Előterjesztő: 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, az ülésen 
meghívott vendégként részt vett a „Cserszegtomajért” Közhasznú Közalapítvány 
képviseletében Rácz Tamásné, valamint Kruppa Nándor János. A mérnökök bemutatták 
terveiket, elképzeléseiket a kert kialakítását illetően. A bizottság egybehangzó, 2 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte Partics Gyula képviselőnek a Tündérkert 
kialakítása során kifejtett munkáját. Július végén az Anna-napot mindenképen rendezett, 
szépen kialakított téren szeretnénk ünnepelni.   
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

43/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 6.000 eFt előirányzatot 
a 2015. évi költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék terhére a „Tündérkert” 
kialakítására. 
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szerződés/ek aláírására, és felkéri 
a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-
testület elé. 
Határidő:  2015. július 31. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
   
 

10.  Pályázatok benyújtása 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Az előterjesztés a meghívóban 
foglaltaknak megfelelően a keddi bizottsági ülésen kiosztásra került. Kérte Tolvéth Gyula 
Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság örömmel üdvözölte újabb pályázat 
benyújtásának lehetőségét, jelen esetben a tornaterem és utak burkolatának felújításáról van 
szó. A határozati javaslatot a bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja, 
egyetért a pályázaton való részvétellel. Az önrészt az általános tartalék terhére biztosítja az 
önkormányzat.   
Bartha Gábor polgármester: Az előterjesztés számolási hibát tartalmaz, a határozati javaslat 
2. pontjában a 11.549.786,- Ft helyett 11.549.787,- Ft, 2.038.198,- Ft helyett 2.038.197,- Ft 
értendő. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítással.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

44/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 
4. aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázat keretében 
pályázatot kíván benyújtani a Szabó István Általános Iskola használatában 
lévő  Cserszegtomaj, Iskola u. 17./A szám 15/3. hrsz. alatti ingatlanon 
található tornaterem felújítása és Cserszegtomaj, Péter Pál utca 1710 hrsz. és  
Dr. Vajkai Aurél utca 740/6. hrsz. utak aszfalt felújítása céljából.  
 

1. Képviselő-testület a Szabó István Általános Iskola használatában lévő 
Cserszegtomaj, Iskola u. 17./A szám 15/3. hrsz. alatti ingatlanon 
található tornaterem felújítása bruttó 13.304.463,- Ft összköltségű 
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 11.308.794,- Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó 
bruttó 1.995.669,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
2. Képviselő-testület a Péter Pál utca 1710 hrsz. és  Dr. Vajkai Aurél utca 

740/6. hrsz. utak aszfalt felújítása bruttó 13.587.984,- Ft összköltségű 
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 11.549.787,- Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó 
bruttó 2.038.197,- Ft önerőt a általános tartalék terhére biztosítja. 

 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – 
hasznosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírására és a Magyar 
Államkincstár területi igazgatóságához való benyújtására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: 2015. június 9. 
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11.  Polgármesteri Hivatal iratainak levéltárazása, selejtezése 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Azért került a téma a testület elé, mert 
az önkormányzat idei költségvetésében erre a célra nem lett elkülönítve pénzösszeg, a 
feladatot viszont el kell végezni. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

45/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
iratainak rendezésére, selejtezésére, levéltárba történő átadás előkészítésére és selejtezési 
jegyzőkönyv elkészítésére az „Adó-Archív” Adószakértő, Könyvelő és Iratrendező Betéti 
Társaságot bízza meg. A munka bruttó 698.500 Ft –os ellenértékét a költségvetés általános 
tartalékából biztosítja.  
Határidő:  2015. június 30. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 

12. Közalkalmazotti jogviszony létesítése 
Előterjesztő: 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 egybehangzó, 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

46/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert egy fő közterület gondozó 
kinevezésének aláírására és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.  A 
közterületet gondozó közalkalmazott 2015. június hónapban kerüljön kinevezésre, egy év időtartamra. 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az egy fő közterület gondozó 2015. évi 
bér és járulékai összegét a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és közterhei előirányzatának 
csökkentésére, illetve az Önkormányzat azonos rovatainak megemelésére. 
 
Felelős:  Bartha Gábor Polgármester 
Határidő:  2015.06.30. 
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13.  Teleházi dolgozó közalkalmazotti jogviszony hosszabbítása 
 Előterjesztő: 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 ülésén nem született érvényes döntés. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozta:  

 
47/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Bugovics Anitát napi 6 órában közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatja, munkaszerződését 2015. július 1. napjától határozatlan időre 
módosítja és az ehhez szükséges forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi 
juttatások és közterhek terhére biztosítja.  
Felkéri a polgármestert a munkaszerződés meghosszabbítására és a hozzájuk kapcsolódó 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős:  Bartha Gábor Polgármester 
Határidő:  2015.06.030. 
 

14. Dancs Attila Gyenesdiás, Pince u. 9. szám alatti lakos kérelme 
Előterjesztő: 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 egybehangzó, 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
48/2015. (V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dancs Attila 
Gyenesdiás, Pince u. 9. szám alatti lakos Jázmin utca hosszabbítására vonatkozó kérelmét 
azzal a kikötéssel, hogy az utca kialakítás teljes költséget kérelmező vállalja.  
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 

 

15. Kérdések, interpellációk 
 

Bartha Gábor polgármester: Kérdések, interpellációk nem merültek fel.  
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16. Egyebek 
 

16/1. Édesvizek megmentésére irányuló felhívás 
   Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
   (szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
tegnapi ülésén érintette a témát. Kérte a testület állásfoglalását a felhívást illetően. 
Megköszönte Szeles András György alpolgármesternek, hogy felhívta a testület figyelmét a 
közzétételre. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a szóbeli határozati javaslat elfogadását, mely 
szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
édesvizek védelmével kapcsolatos felhívást, az abban foglaltakkal egyetért. Kifejezi 
csatlakozási szándékát a mozgalomhoz.  
Felhatalmazza a polgármestert az elektronikus úton történő regisztrációra. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

49/2015.(V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az édesvizek 
védelmével kapcsolatos felhívást, az abban foglaltakkal egyetért. Kifejezi csatlakozási 
szándékát a mozgalomhoz.  
Felhatalmazza a polgármestert az elektronikus úton történő regisztrációra. 
 
 

16/2. „Zala két keréken 2020” tárgyú felhívás 
   Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
   (szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Véleménye szerint a felhíváshoz az önkormányzatnak 
minden képen csatlakoznia kell. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a „Zala két keréken 2020” felhívásban foglaltakkal.  
Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és az ezzel kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

50/2015.(V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Zala két keréken 
2020” felhívásban foglaltakkal.  
Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és az ezzel kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 
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16/3. Tiranon 95. évfordulójával kapcsolatos felhívás 
   Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
   (szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság foglalt állást a tegnapi ülésén. A 
megmozdulás eszméjével azonosul, viszont a határidő rövidsége miatt lehetetlen a szervezési 
munkában részt venni.   
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette feltette a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Magyarok Világszövetsége által Trianon 95. évfordulója 
alkalmából Versailles-ban szervezett összmagyar megmozdulás eszméjével. A rendelkezésre 
álló határidő rövidsége miatt a megemlékezésen nem tud részt venni.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

51/2015.(V.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Magyarok 
Világszövetsége által Trianon 95. évfordulója alkalmából Versailles-ban szervezett 
összmagyar megmozdulás eszméjével. A rendelkezésre álló határidő rövidsége miatt a 
megemlékezésen nem tud részt venni.  
 
Bartha Gábor polgármester a jelen lévő képviselőknek tanúsítványt nyújtott át, mely szerint 
képviselői kötelezettségüknek eleget téve a Zala Megyei Kormányhivatal által szervezett 
képzésen részt vettek. 
 
Bartha Gábor polgármester az alábbiakról adott tájékoztatást. 
Május 31-én vasárnap Hősök Napja, majd június 3-án szerdán a Magyar Vöröskereszt által 
szervezett jótékonysági koncert kerül megrendezésre. A Képviselő-testületi június 24-én 
szerdán tartja következő soros ülését. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 16 óra 44 
perckor bezárta.  
 
 

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

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető   


