
 1

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-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 György alpolgármester, Elekes 
István, Molnár Gabriella, 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, Simon Aladár, Illés Andrea, 
köztisztviselők. 
 
Meghívott vendégek: 
Szabó István Általános Iskola részéről: Juhászné Gyutai Anikó igazgató, 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető, 
Bernáth Tibor díszpolgár 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület 6 jelen van. Az ülést 16 órakor megnyitotta.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. A meghívó az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján van összeállítva. Az 5. napirendben foglaltak 
indukálják a hulladékgazdálkodási rendelet módosítását. Javasolta, a meghívó szerinti 5. 
napirendben foglaltakat 3. pontban tárgyalja a testület. Javasolta továbbá, 15. napirend alatt a 
Képviselő-testület a Szabó István Általános Iskola üzemeltetésével kapcsolatban foglaljon 
állást.  
 
Elekes István képviselő 16 óra 02 perckor megérkezett az ülésre. 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egy képviselő nem szavazott. A Képviselő-
testület 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) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  



 2

Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal a 
beszámoló elfogadását javasolja.  
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket Elekes István képviselő által 
jogtalanul felvett tiszteletdíjának visszafizetésére irányuló határozattal kapcsolatban történt 
lépésekről. A májusi soros képviselő-testületi ülésen Elekes István képviselő elmondta, hogy 
Dr. Kretzer Gábor ügyvéd képviseli. Ügyvéd úr jelen testületi ülésre meghívást kapott, 
viszont tájékoztatása szerint elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, ellenben írásba 
megfogalmazta kérdéseit. Részéről kérdésként merült fel, hogy ügyfele miért nem kapta meg 
a vizsgálati anyagot? Ügyvéd úr által kért dokumentumokat összeállította, azt részére 
továbbítani fogja. A Polgármesteri Hivatal irattárában fellelhető 2013. évi ügyiratban a 
hivatalvezető Elekes István képviselő által kért adatszolgáltatásra választ adott. Elekes István 
képviselő által 2015. április 12-én kelt levelében leírta, hogy az ő tiszteletdíját is sikerült 
elszámolni. Ezt követően célvizsgálat lefolytatása került elrendelésre. Képviselő úr 
tájékoztatva lett arról, hogy bejelentését a testület a következő soros ülésén önálló 
napirendként tárgyalja. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság április 27-i ülésén született 
határozati javaslatot a képviselő-testület az április 29-i soros ülésén elfogadta, a döntés 
határideje május 27. napjában lett meghatározva. Elekes István képviselő a jogi képviselőjét 
nem tájékoztatta megfelelően az eseményekről. Képviselőtársa áprilisban sem a bizottsági 
ülésen, sem a soros képviselő-testületi ülésen nem vett részt, az ott született döntésekről a 
Polgármesteri Hivatalban nem kívánt tájékozódni. Megjegyezte, az ülésekről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. Dr. Kretzer Gábor ügyvéd kérdezte továbbá, más képviselők 
esetében is történ –e túlfizetés kiutalása, valamint vizsgálat elrendelése. Túlfizetés kiutalása, 
valamint vizsgálat elrendelése más képviselő esetében nem történt. Javasolta képviselőtársa 
felé, amennyiben önkormányzati ügyet érintő kérdése merül fel, ne jogi szakemberhez 
forduljon, hanem élve az eskütétel mellett vállalt kötelezettségével kérdéseit a képviselő-
testületi ülésen tegye fel. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A Képviselő-testület hónapról-hónapra ilyen jellegű 
dolgokkal kell, hogy foglalkozzon ahelyett, hogy a település érdekében érdemi munkát 
végezne. Amennyiben képviselőtársa rendszeresen részt venne a bizottságok és a testület 
ülésein, feltett kérdéseire tudná a választ. A Képviselő-testület ülésein hozott döntések a 
Krónika című helyi újságban minden hónapban közzé vannak téve. A 37/3015.(IV.29.) 
számú Képviselő-testületi határozat végrehajtása határidőre nem történt meg.  
Szeles András György alpolgármester: Véleménye szerint a szóban forgó üggyel már 2013-
ban kellett volna foglalkozni. Az akkori hivatalvezető nem tárta az ügyet a testület elé, ezen 
kívül Képviselő úr sem adott róla tájékoztatást. 
Partics Gyula képviselő: Egyetértett az eddig elhangzottakkal. A Képviselő-testület 
döntésének végrehajtására az is köteles, aki nem ért egyet az abban foglaltakkal. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A Képviselő-testületnek rengeteg energiája fordítódik Elekes 
István képviselőre. Ez nem így lenne, ha képviselőtársa együtt dolgozna a testület tagjaival, 
részt venne a testületi munkákban. Ha képviselőtársa úgy érzi, belefáradt mindebbe, adja át a 
helyét másnak, olyan személynek, aki szívesen kivenné a részét a munkákból. 
Bartha Gábor polgármester: Kérte képviselőtársát, tegyen a Képviselő-testület határozatának 
végrehajtása érdekében. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a beszámolót elfogadta.  
 

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester  
(előterjesztés és rendelet-tervezet 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 bizottság ülésén hangzott el kiegészítő tájékoztatás 
a módosítással kapcsolatban. A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolja.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb 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 
8/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3. ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Zrt. társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
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: A bizottság az ügyet hosszan, részletesen tárgyalta, 
egybehangzó, 3 igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
Szeles András György alpolgármester: Július 1. napjától a szolgáltatást a HUSZ 
Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. helyett a tárgyban nevezett társaság biztosítja. 
A lomtalanítás részletei a későbbiek során realizálódnak. 
Bartha Gábor polgármester: A korábbi szolgáltató kérte a szerződés felmondását. A 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásnak önkormányzatunk is tagja, így közbeszerzés 
kiírására nem volt szükség.  Változás azokban a háztartásokban lesz, akik eddig kisebb 
edényzetet használtak. A szerződésben foglaltak alapján csak 120 liter űrtartalmú edényzet 
használható, ez alól a bejelentett lakcímmel rendelkező egyedül álló nyugdíjas képez kivételt.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

52/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZALAISPA Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt.8798 Zalabér, 3096/12. hrsz. 
székhelyű közszolgáltató Cserszegtomaj község területére vonatkozó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés feltételeit elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
Felkéri a polgármestert, hogy a HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 
társaság felé a szolgáltatási szerződést 2015. június 30. napjával közös megegyezéssel történő 
felmondására. 
Határidő:  2015. július 1. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
               dr. Milus Lajos jegyző 
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4. A település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 21/2013.(XI.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(Előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A lomtalanítás lehetősége megmarad, 
annak részletei később kerülnek kidolgozásra. Ezt a pluszszolgáltatást viszont a településen 
kevesen veszik igénybe. 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 rendelet-tervezetet.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 

Cserszegtomaj  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

A település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 21/2013. (XI. 29.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
5. A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének megállapítása 

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 munkatervet azzal a módosítással, hogy a közmeghallgatás helyszíne 
Iskola u. 17, az általános iskola étterme, valamint a 2016. évi közművelődési munkaterv 
jóváhagyását novemberben tárgyalja a testület. Ez utóbbi módosítás alapján a jövő évi 
költségvetés tervezésénél a kulturális programok költségvonzatát figyelembe lehet venni. 
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 egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
53/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. II. 
félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon. 
Határidő:  2014. július 10. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

6. ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Társulási Megállapodás módosítása 
nincs összefüggésben a szolgáltatót érintő változással. 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 határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta:  
 

54/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és 
Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására és felkéri, hogy a döntésről a 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

Határidő:  2015. június 30. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

7. 2015. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A testület minden évben hozott e 
témában döntést. Most nincs gesztor önkormányzat, a testület állásfoglalását a DRV. Zrt. felé 
kell továbbítani. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Az elmúlt évek gyakorlatát követve a bizottság 
egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
dr. Milus Lajos jegyző: Tavaly pályázat útján nyert önkormányzatunk 7.000.000,- Ft-ot, 
jogszabályi előírás alapján az összegnek előzőleg is a szolgáltató volt a kedvezményezettje.  
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 a következő 
határozatot hozta:  
 

55/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásért felelős 
miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására megjelent kiírás alapján a 2015. évi 
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települési lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a 
Magyar Államkincstár felé. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására. 
Határidő:  2015. július 8. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

8. Forgalmi rend változtatás a Tomaji temetőnél 
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 Tündérkert kialakítása során ezzel egy régen 
felmerült igény valósul meg. A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Mivel több évtizedes szokás fog megszűnni, a forgalmi rend 
változása több ütemben valósul meg. Első alkalommal KRESZ-tábla kerül kihelyezésre, majd 
virágtartó kerül az átkötő útra. 1 hónapos türelmi idő lesz biztosítva a gépjárművel 
közlekedők részére. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

56/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 694 
helyrajzi számú út Barlang utca – Barát utca közti szakaszán 2015. július 15. napjával a 
forgalmi rend megváltoztatását támogatja a következő módon: 
   -  Az útszakasz kizárólag a gyalogos és kerékpáros közlekedést szolgálja 
   -   A gépjármű közlekedés az útszakaszt kiváltva a Ménes utcán és Barát utcán zajlik. 
 Felkéri a polgármestert, hogy a forgalmi rend változásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg, a mely magába kell, hogy foglalja a jól látható forgalmi rend változás előrejelzését 
minden megközelítő irányból. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester          
Határidő:  2015. július 15. 

9. Ellátás biztosítása a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde zárva 
tartása alatt 
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 üdvözli a megállapodást, így az 
esetlegesen felmerülő igényeket ki lehet elégíteni. Egybehangzó, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását.  
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

57/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde zárva tartásának időszakában – 2015. július 27. – 
augusztus 21. közti időpontban – a gyermekek óvodai ellátását a Hévízi Brunszvik Teréz 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (8380 Hévíz, Sugár u. 7.) intézményében biztosítja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás aláírására. 
Határidő:  2015. augusztus 21. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
   

10. Elismerő cím adományozása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérdezte Elekes István képviselőt, nem 
kíván –e a témához hozzászólni? 
Elekes István képviselő: Nem kívánt hozzászólni a tárgyalt napirendhez. 
Bartha Gábor polgármester: Az előterjesztéseket Képviselő-testületi üléseken tárgyalja a 
testület.  A felmerült problémákat, hozzászólásokat a Képviselő-testület előtt kell megtenni. 
Kérdezte Elekes István képviselőt, ezek ismeretében sem kívánja véleményét kifejteni? 
Elekes István képviselő: Jelezni fogja szándékát, amennyiben bármelyik témához hozzá 
szeretne szólni. 
Bartha Gábor polgármester: Azért intézte kérdését képviselőtársa felé, mert a témával 
kapcsolatos véleményét közzétette más formában. A Képviselő-testület ülése hivatott arra, 
hogy a képviselő az előterjesztésben foglaltakhoz hozzászól, kifejti véleményét. 
Elekes István képviselő: Amennyiben hozzá kíván szólni az előterjesztésben foglaltakhoz, 
jelezni fogja szándékát és szót fog kérni.  
Palkovics Zoltánné képviselő: Elekes István képviselő honlapján közzétett írásra hívta fel 
képviselőtársai figyelmét. Képviselő úrnak nincsen fogalma arról, hogy a szóban forgó 
előadóművész miket tett Cserszegtomajért, mert nem látogatja a rendezvényeket, bizottsági 
üléseket. A lehetőség előtte is nyitva áll, hogy javaslatot tegyen elismerő cím 
adományozására, ha ismerősei között van olyan, akit annak viselésére ildomosnak tart. A 
testület még nem hozott döntést, ennek ellenére a javaslat már a világhálón olvasható. Nagy 
Ibolya nem az elismerésért teszi azt, amit tesz, hanem a településért. 
Elekes István képviselő: A rendezvényeket látogatja, valamint, mivel közel lakik azok 
helyszínéhez, hallhatja az előadásokat. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb 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 a következő határozatot hozta:  
 

58/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Nagy Ibolya Déryné díjas előadóművész részére a 
település kulturális életében betöltött kiemelkedő munkájáért EMLÉKLAPOT adományoz. 
Az emléklap átadására a X. Bornapok rendezvényen kerül sor. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő:  2015. július 5. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 

 
11.  Cserszegtomaj Község Önkormányzat Bornapi és Sörnapi rendezvényével 

kapcsolatos területbérleti díjak emelése 
 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 környező települések díjaihoz képest még az emelt 
helyi díjak is alacsonyak. A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
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 a következő határozatot hozta:  
 

59/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati rendezvények 
alkalmával fizetendő területbérleti díjakat 2015. július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg. 
(A díjak ÁFA nélkül értendőek) 
 
 Bornapok rendezvényt tekintve:  
 

- borházak esetében 10.000,-Ft/nap,      azaz 30.000,-Ft 
- vendéglátó egységek esetében    20.000,-Ft/nap     azaz 60.000,-Ft 
- egyéb (velős-pirítós, hot-dog)  10.000,-Ft /nap    azaz 30.000,-Ft 
- kisvállalkozói kategória (kürtöskalács, rétes, 
      pattogatott kukorica, fagyi) 2.000,-Ft/nap    azaz   6.000,-Ft  

     
Sörnapok rendezvényt tekintve:  
 

- vendéglátó egységek esetében 20.000,-Ft/nap     azaz 40.000,-Ft 
- kisvállalkozói kategória (kürtöskalács, rétes, 
      pattogatott kukorica, fagyi) 2.000,-Ft/nap    azaz   4.000,-Ft  

 
  
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a területbérleti díjak 
módosításáról az abban érintetteket értesítse. 
Felelős:  Bartha Gábor Polgármester 
Határidő:  2015.06.30. 
 

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, 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
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Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

60/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete 46/2015/ (V.27.) számú határozatát módosítja és 
Orsós Zsolt Cserszegtomaj, Okkerbánya u. 18. szám alatti lakost 2015. szeptember 1. 
napjával kinevezi közterület gondozó munkakörbe, határozott idejű foglalkoztatásra 2016. 
augusztus 31. napjáig.  
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:  2015.09.01. 
 
 

13.  Vajda János Öregdiákok Egyesületének támogatási 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 településről 22 diák tanul a keszthelyi 
Gimnáziumban, ami minősíti a helyi oktatási-nevelési intézményekben folyó kiváló 
pedagógiai munkát. A bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyesület 100.000,- Ft összegű 
támogatásban részesüljön.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott kiegészítéssel.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
61/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajda János Öregdiákok 
Egyesülete tevékenységét 100.000,- Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő:  2015. július 30. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

14. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvétel 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A felhívás pénteken érkezett, az írásos 
előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került. Kérdezte, szükség van –e szünet elrendelésére az 
előterjesztésben foglaltak megismeréséhez? 
A Képviselő-testület tagjai egyhangú véleménye szerint nem szükséges szünet elrendelése. 
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Bartha Gábor polgármester: A pályázat benyújtásával első olvasatban a Kultúrház 
tetőszerkezetének felújítása, az épület külső hőszigetelése lett volna a cél. A kiírás részletes 
megismerését követően – miszerint eszközbeszerzést preferálnak – a pályázat telepített fény- 
és hangtechnika kialakítására, továbbá székek megvásárlására kerül benyújtásra, árajánlatok 
bekérése már megtörtént. A benyújtáshoz 51.278,- Ft önrészt kell biztosítani. 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 határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
62/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata jóváhagyja Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pontjában meghatározott, 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen elkülönített, a települési 
önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat igénybevételére irányuló 
pályázat benyújtását a 512.780 Ft összköltségű – 2015. évi műszaki, technikai fejlesztésére. 
A Képviselő-testület a 51.278 Ft önrészt Cserszegtomaj Község  Önkormányzatának 2015. 
évi költségvetés felhalmozási kiadásából biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 
Felelős:      Bartha Gábor polgármester 
Határidő a pályázat beadására:   2015. június 29.  
Határidő a pályázat elnyerése esetén:  folyamatos  
 
 

15. A Szabó István Általános Iskola üzemeltetésével kapcsolatban állásfoglalás 
kialakítása 
(szóbeli előterjesztés) 
 

Bartha Gábor polgármester: A Képviselő-testület 2012. december 12-én meghozott döntése 
alapján a Szabó István Általános Iskola üzemeltetését átadta a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak.  Jelenleg az intézmény üzemeltetését és fenntartását a 
szerződésben foglaltak alapján 5 éven keresztül a KLIK látja el. 2015. január 1. napján 
Cserszegtomaj Községben a bejelentett állandó lakosok száma meghaladta a 3000 főt. 
Jogszabály alapján 3000 fő feletti lakos esetében az intézmény üzemeltetését az 
önkormányzat végzi. A törvénymódosítást követően június 12-én kiadott végrehajtási 
utasításban foglaltak szerint döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 
átvállalja –e az iskola üzemeltetését? Felkérte a Képviselő-testületet, foglaljanak állás abban, 
hogy szeptember 1-től miként működjön a helyi általános iskola üzemeltetése. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Hirtelen, lekövethetetlen módon változott a 
jogszabály. Az önkormányzatok éves költségvetés alapján működnek, a költségvetési év 
január 1. napjától december 31. napjáig tart. Bármennyire szeretné átvenni az iskola 
üzemeltetését az önkormányzat, az jelen pillanatban lehetetlen. Véleménye szerint erre január 
1-től kezdődően kellene visszatérni. 
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Bartha Gábor polgármester: Hétfőn a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerében 
lezárásra került az önkormányzat nyilatkozata, mely szerint az intézmény üzemeltetését 
továbbra is a KLIK lássa el. Ezzel együtt a testület döntéséről is tájékoztatást kell adni. 
Amennyiben szeptember 1-től az üzemeltetést az önkormányzat látja el, az plusz 4 fő 
alkalmazottat jelentene. Elutasító döntés esetében 6 tagú tárcaközi bizottság folytat le 
vizsgálatot az önkormányzat pénzügyi kondícióira vonatkozóan. A vizsgálat eredményeként 
kötelezhetik az önkormányzatot az üzemeltetési feladatok ellátására, vagy elfogadják a 
nemleges döntést. Kérte képviselőtársait, a döntéshozatal során vegyék figyelembe az 
önkormányzat költségvetését. Az iskola működését eddig is segítette az önkormányzat 
ingyenes tankönyv és iskolabusz biztosításával. 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Megköszönte az önkormányzat által az elmúlt időszakban 
nyújtott támogatásokat. Nehezen azonosult a 2012. év végén meghozott döntéssel, viszont 
azóta bebizonyosodott, hogy a Szabó István Általános Iskola számíthat Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának segítségére. Az iskola tanulóinak létszáma folyamatosan 
növekszik, bizonyítja ezt az a tényt, hogy a következő tanévben két első osztály indul. Kérte 
a Képviselő-testületet, legjobb tudásuk szerint hozzák meg döntésüket.   
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Hétfői ülésén az ügyet a bizottság tárgyalta, és 
egybehangzó, 3 igen szavazattal az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja.  
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. 76.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat a 
rendelkezésére álló saját és átruházott bevételek terhére, a saját tulajdonában álló- az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott Szabó István Általános Iskola 8372 
Cserszegtomaj, Iskola utca 17. köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetését a helyi önkormányzati képviselők választása évét követő 
szeptember 1-jétől nem képes vállalni. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos összes, szükséges 
intézkedés megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: folyamatos 
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 a következő határozatot hozta:  
 

63/2015. (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. 76.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat a 
rendelkezésére álló saját és átruházott bevételek terhére, a saját tulajdonában álló- az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott Szabó István Általános Iskola 8372 
Cserszegtomaj, Iskola utca 17. köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetését a helyi önkormányzati képviselők választása évét követő 
szeptember 1-jétől nem képes vállalni. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos összes, szükséges 
intézkedés megtételére. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
  dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő:  folyamatos 
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16. Kérdések, interpellációk 
 

Bartha Gábor polgármester: Kérdések, interpellációk nem merültek fel.  
 

Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: Az elmúlt napokban Milánóban megrendezett Kutya 
Világkiállításon a cserszegtomaji Menyhárt házaspár kiváló kutyatenyésztői munkájuk 
elismeréséül 4 világbajnoki címmel tért haza. Véleménye szerint, aki tesz a településért, 
öregbíti annak hírnevét, a közösség nevében köszönetet érdemel. 
Partics Gyula képviselő: Jól ismeri a házaspárt, akik egy gyönyörű tájházat is kialakítottak az 
udvarukon. A találkozások alkalmával Menyhárt István többször jelezte, hogy jó volna ezt a 
nyilvánosság tudomására hozni, akár valamilyen hagyományőrző rendezvény kapcsán. 
Bartha Gábor polgármester: Örömmel vette képviselőtársai jelzését. A házaspárt több 
évtizede ismeri. A kulturális szakember felé továbbítja az ötletet, együtt gondolkodva 
bizonyára megismertethető a tájház az érdeklődőkkel. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az alábbiakról adott tájékoztatást.  
Június 27-én tartja éves gyűlését a Nagymezőn a Magyar Máltai Szeretetszolgálat keszthelyi 
csoportja, 
június 27-én Rizlingország Ünnepe kerül megrendezésre Reziben, 
június 28-án vasárnap Falunap kerül megrendezésre Nemesbükön. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93 § (2) bekezdése alapján a 
Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása június 
30. és július 1. napján szünetel. 
Július 3-4-5-én X. alkalommal kerül megrendezésre a Cserszegtomaji Bornapok.  
Július-augusztus hónapokban ülésszünet van. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, megköszönte 
képviselőtársainak a féléves munkát, majd az ülést 17 óra 26 perckor bezárta.  
 
 
 

kmf. 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester        jegyző  
 

Illés Andrea  
jegyzőkönyvvezető   


