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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-
én 15 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Partics Gyula, Tolvéth Gyula Tamás képviselők, 
Bakos László Róbert, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
Távol maradt: Molnár Gabriella és Elekes István képviselő 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Simon Aladár, Illés Andrea, köztisztviselők. 
 
Meghívott vendégek: 
Szabó István Általános Iskola részéről: Juhászné Gyutai Anikó igazgató, 
KLIK Keszthelyi Tankerülete részéről: Varga Anikó tankerületi igazgató, 
DRV. Zrt. részéről: Csorba Tibor önkormányzati csoportvezető, Szitás Tamás projektirányító 
és Kaszás József Keszthelyi telephely szennyvíztelep vezető 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület 5 jelen van. Az ülést 15 óra 10 perckor 
megnyitotta.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort, majd szavazásra tette fel annak 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 5 igen 
szavazattal a napirendi sort elfogadta. 
 

1. Szabó István Általános Iskola működtetői feladatok ellátása 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A mai naptól, szeptember 1. napjától a 
Szabó István Általános Iskola működtetésének feltételeit jogszabályi előírás alapján 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kell biztosítani. Ez az önkormányzat idei 
költségvetésének későbbi módosítását is maga után vonja. Hozzátette, a Képviselő-
testületnek eddig is szívügye volt az iskola zavartalan működése.  
Varga Anikó tankerületi igazgató: Megköszönte az önkormányzatnak az eddigiek során 
kifejtett konstruktív együttműködését. A használati szerződés szeptember 1-től érvényes, 
viszont az előterjesztésben foglaltak szerint a annak aláírására október 28-át követően kerül 
sor. Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 5 db számla ellenértéke a mai napon átutalásra 
került az önkormányzat részére. Az előzetes egyeztetés szerint augusztus 31-ig végszámla 
kiállítását kér a szolgáltatóktól a KLIK, melyek díját teljesíteni fogja. 
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dr. Milus Lajos jegyző: A javaslat szerint szeptember 1-től vállalja az önkormányzat az 
intézmény működtetését. Még számos, időközben felmerülő kérdésben lesz szükség 
felelősségteljes döntéshozatalra. Az intézmény nyitva tartásáról is egyeztetni kell. 
Varga Anikó tankerületi igazgató: Kérdezte, a működtetési feladatok átvállalása magában 
foglalja a személyek átvételét is? Ha nem, akkor a KLIK augusztus 31. napjával megszűnteti 
a takarítási és karbantartási munkákat elvégző 4 fő munkaviszonyát. 
dr. Milus Lajos jegyző: Jelen pillanatban a szóban forgó személyek nem az önkormányzat 
alkalmazottai, nem vonhat el az önkormányzat nem hozzá tartozó jogkört. A KLIK feladat- 
és hatáskörébe tartozik, hogy milyen döntést hoz. Kérte, hogy a KLIK jogszerűen hozza meg 
döntését e témában. 
Tolvéth Gyula Tamás bizottsági elnök: A bizottság előzetes egyeztetés és tárgyalás alapján 
egyhangúlag elfogadását javasolja a határozati javaslatot. 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Kérdezte, a mai naptól ki látja el a takarítási és 
karbantartási feladatokat? Ezek is hozzá tartoznak a vagyon működtetéséhez. 
dr. Milus Lajos jegyző: A működtető feladata a takarítás. 
Bartha Gábor polgármester: Kifejezte abbéli reményét, hogy humánus és pozitív megoldás 
születik ebben a kérdésben. A működtetési feladatok átvállalását illetően még számos részlet 
nem ismert. Amit vállal az önkormányzat, azt el fogja látni. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

64/2015. (IX.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 76. § (4) bekezdése alapján 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-től törvényi 
kötelezettség alapján teljesíti, visszavonva egyben a 63/2015 (VI.24.) számú 
képviselő-testületi határozatát. 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
2015. novemberi soros testületi ülésre a Szabó István Általános Iskolának, illetve a 
település tanulóinak eddig biztosított - az Önkormányzat önként vállalt feladatként 
jelentkező - kedvezmények/támogatások racionalizálásával kapcsolatos javaslatot 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerületével a használati 
szerződés módosítását készítse elő, és azt legkésőbb 2015. október 28-i soros ülésre 
terjessze elő.  

 
Határidő:  1. pont esetén: 2015. szeptember 1. 
  2. pont esetén: 2015. november 25. 
  3. pont esetén: 2015. október 28. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
  dr. Milus Lajos jegyző 
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2. Cserszegtomaj Község szennyvízhálózatának gördülő fejlesztési terve (2016-
2030.) 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester  
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A fejlesztési terv elfogadása jogszabály 
által előírt kötelezettség.  
Szitás Tamás projektirányító: Minden évben el kell készíteni a 15 éves gördülő fejlesztési 
tervet, amit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak be kell nyújtani. Az 
első év, jelen pillanatban a 2016-os év az operatív év, melynek tervezett feladatit el kell 
végezni. A tervben foglaltak szerint főleg tárgyi eszközök beszerzésére lesz szükség, főleg 
elhasználódott szivattyúk pótlására.  
Bartha Gábor polgármester: Jól működő kapcsolat van az önkormányzat és a társaság között. 
Ahhoz, hogy az önkormányzat, mint költségvetési szerv, a fejlesztési tervben foglaltakat 
megvalósítsa, szükséges a bevételek teljesülése, beleértve a koncessziós díjat is. A mai napon 
több millió forint kintlévőség van nyilvántartva. Az összeg fejlesztésekre kerülne 
felhasználása.  
Szitás Tamás projektirányító: Minden évben el kell készíteni a gördülő fejlesztési tervet. 
Amennyiben előre ismert az önkormányzat részéről, hogy valamilyen beruházást a 
koncessziós díj terhére meg kíván valósítani, azt jelezze a DRV. Zrt. felé, hogy szerepeltetve 
legyen a tervben. Azt a társaságnak meg kell valósítania. A társaság csak a tervben 
szerepeltett beruházásokat köteles megvalósítani. A tervet időközben természetesen lehet 
módosítani.  
Csorba Tibor önkormányzati csoportvezető: A DRV. Zrt. elsődleges célja a biztonságos 
üzemeltetés. A társaság mindent megtesz azért, hogy az önkormányzat beruházásai 
zökkenőmentesek legyenek, továbbá annak érdekében, hogy a pénzügyi helyzet rendezésre 
kerüljön. A társaság nevében kérte az önkormányzat türelmét 
dr. Milus Lajos jegyző: Az adós félnek kötelessége a tartozás megfizetése. Tavaly év végén 
hangoztak el ígéretek arra vonatkozóan, hogy 2015. február végére teljesítésre kerül az 
összeg. 
Szeles András György alpolgármester: A fejlesztés a tervben foglaltak és az elhangzottak 
alapján kimerül a szivattyúk pótlásában. A 2016. évi költségvetését az önkormányzat jövő év 
januárban fogja elfogadni, a jövő évi fejlesztések és azok költségvonzatai akkor lesznek 
ismertek. A tervet viszont most kell elfogadni. Ez alapján jövőre fejlesztéseket nem 
valósíthatunk meg. 
Bartha Gábor polgármester: A településnek még mindig vannak olyan utcarészei, ahol nincs 
kiépített szennyvíz csatorna hálózat.  
Kaszás József szennyvíztelep vezető: Kihangsúlyozta, az önkormányzat állítsa össze a terv 
készítése előtt a fejlesztési igényeit. Ennek hiányában a most tárgyalt tervben olyan tételek 
szerepelnek, melyek megvalósulására vélhetően az önkormányzatnak szüksége van.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

64/2015. (IX.01.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 84193-13-10/1014. 
iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Nyugat-Balatoni 
regionális vízmű északi ág Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. Évi 
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CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja, megbízza a polgármestert a dokumentum  
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyásához szükséges 
megbízások nyilatkozatok aláírásával. 

Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő:  2015. Szeptember 10.              
 
 
Bartha Gábor polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy szeptember 4-én pénteken 
10 órai kezdettel a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde fennállásának 
25. évfordulóját ünnepli az intézmény. Az ünnepségen való részvételre invitálta a 
jelenlévőket. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, megköszönte 
képviselőtársainak a féléves munkát, majd az ülést 15 óra 51 perckor bezárta.  
 
 
 
 
 

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

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető   


