
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án 
16 órára összehívott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Molnár 
Gabriella, Palkovics Zoltánné, Partics Gyula,Tolvéth Gyula Tamás, Elekes István képviselők, 
Bakos László Róbert,  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, Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Meghívott vendégek: 
Németh Ferenc településtervező, Hornyák Attila főépítész, Juhászné Gyutai Anikó 
iskolaigazgató. 
Lakosság részéről: Kondorosi Géza, Kondorosi Gézáné, dr. Farkasné dr. Babos Bernadett, 
Farkas Csaba, Elekes József. 
 
 
Napirend előtt: 
 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, teljes létszámban jelen van, így határozatképes.  Az 
ülést 16 óra45 perckor megnyitotta. 
Kérdezi, hogy a napirendi sorhoz van-e valakinek hozzászólása. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Kéri, hogy a következő3 témát tárgyalja a Képviselő-testület: 

1.) Képviselői beszámoló, 
2.) Digitális tábla vásárlási kérelem, 
3.) Horváth Ferenc úr kérelme. 

Bartha Gábor polgármester:Mivel a 13. napirendi ponthoz nem érkezett kérés, így a 
Képviselő-testület 16 témát tárgyal 14 napirendi pont alatt. A megjelent vendégekre 
tekintettel javasolja, hogy a 12. napirendi pontot a napirendi sorban a 4., a digitális tábla 
vásárlási kérelmet az 5., a tornaterem költségeiről szóló beszámolót pedig a 6. pontban 
tárgyalja a Képviselő-testület.A többi napirendi pont a kiadott napirendi sornak megfelelően 
kerüljön tárgyalásra. 
Szavazásra teszi fel a napirendi sor elfogadását az elhangzott módosításokkal. A Képviselő-
testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi sort.  
 
 
 
 

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



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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egy 
kérdés merült fel: az 1. pontban megjelölt összeg befizetésre került-e? 
Elekes István képviselő: A bírósági végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles 
befizetni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A választ „nem”-ként értelmezi. 
Elekes István képviselő: Nem kapta még kézhez a jegyzőkönyvet. 
Bartha Gábor polgármester: Már megérkezett a bíróság végzése. 
dr.Milus Lajos: A mai napon elektronikus formában kaptuk a végzést, mivel mindkét fél 
lemondott a fellebbezési jogáról, a bírósági tárgyaláson jogerőssé vált. 
Elekes István képviselő: A befizetés megtörtént, mivel a hivatal pénztárába nem tudta 
befizetni, ezért postai úton fizette be. 
Bartha Gábor polgármester :Elnök Úr, a kérdésére „igen” a válasz. Egyéb hozzászólás 
hiányában szavazásra tette fel abeszámoló  elfogadását. 
 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete  6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót. 
 
 
 

2.) Rendezési terv 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés tartalmát. 
Németh Ferenc településtervező: Annyi tájékoztatást szeretne nyújtani, hogy egy változtatás 
történt a tervben. Mivel előírásként szerepelt az ún. „zöldterületi mérleg”,ami azt jelenti, hogy 
az új beépítésre szánt terület 10 %-ának zöld területnek kell lennie, ezértkialakítottak 3 
közpark-sávot. Így  tudtak megfelelni az előírásnak. Az államigazgatási szervek többi kérése 
és észrevétele mind teljesítésre került. 
Hornyák Attila főépítész:   Ezzel a javaslattal egységes telekstruktúrát tudtak kialakítani, így 
az érintett telkek nem térnek el a környezetükben lévőktől. 
Bartha Gábor polgármester:Az érintett területek a Hadi út, Cibere út, Balatoni úton 
találhatók. A szakemberek javaslatához van-e egyéb hozzászólás? 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslatot az 
elhangzottakkal kiegészítve. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel. 
 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 
 

 
83/2015. (X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 



Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az új településrendezési eszközök 
készítésének véleményezési szakaszára beérkezett és az egyeztető tárgyaláson pontosított 
véleményeivel egyetért. A véleményeknek teljes mértékben megfelelő dokumentációt 
elfogadja és azt a 314/2012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet 40.§.(1) szakasza alapján végső 
szakmai véleményezésre történő megküldésre alkalmasnak tartja.  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az elfogadott településrendezési eszköz anyagát az Állami Főépítész felé 
záró vélemény kiadása ügyében továbbítsa. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
3.) Cserszegtomaj, Gesztenyés u. – Gubacs u. – Kápolna sor csapadékvíz  
elvezetés tanulmányterv tartalma 

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

 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A Kápolna soron két mélypont található, az egyik a lakosság részéről jelen lévő vendégek 
házánál. Az elkészült terv leírja a szükséges intézkedéseket, megbecsüli annak anyagi 
nagyságát is. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:Részletes a javaslat, a probléma eredetével és a megoldási 
javaslattal. Sajnos a megvalósításhoz szükséges összeg nagyon magas. A határozati javaslatot 
ezért ilyen formában nem támogatja a Bizottság. Azt javasolja, hogy a következő évi 
költségvetésbe kerüljön bele egy olyan összeg, amelyből a munkát el lehet kezdeni. 
Partics Gyula képviselő: 2.300 ezer Ft lenne a terv elkészítésének költsége. Ha ezt az összeget 
tudná az önkormányzat biztosítani, akkor a legfontosabb munkákat el lehetne végezni. 
Bartha Gábor polgármester:Már tudjuk, hogy milyen problémát kell megoldani. A burkolt 
csapadékvíz elvezető csatornához vízjogi létesítési engedély szükséges, ehhez 
tervdokumentációt kell készíttetni, aminek az illeték költsége is 100.000 Ft-ban mérhető. Azt 
javasolja, hogy kérjenek be árajánlatot, amiből megtudnánk, hogy pontosan mennyibe kerülne 
a terv kivitelezése. Az ár ismeretében lehetne újból tárgyalni az ügyet. Ha az év végén 
maradna valamilyen összeg a költségvetésben, akkor azt erre a problémára költhetnék. 
Kondorosi Géza: A Gubacs utcáról lezúduló vizet kellene valamilyen módon megfogni. 
Bartha Gábor polgármester:A Gubacs utcai kereszteződésben vízelnyelő rácsot kellene 
létesíteni, ami hatékonyabb lenne, mint a mostani megoldás, de nem valószínű, hogy ebben az 
évben sor kerül rá. A tanulmányterv 28 millió Ft-ra becsüli a megvalósult terv költségét. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az árajánlat kérése nem kerül pénzébe az önkormányzatnak. 
A tervdokumentáció elkészítése viszont igen, de a munkát csak az alapján lehet elkezdeni. 
Ekkora összeget nem tud az önkormányzat biztosítani. 
Bartha Gábor polgármester: A terv szerint egy mélyen kezdődő lépcsőzetes kialakítású 
csapadékvíz elvezető csatornát ír elő, de tartalmazza a Gubacs utca szilárd burkolatát és a 
Lovas utca vízelvezetését is. Első lépésben a Gubacs utcáról lezúduló vizet kellene megfogni, 
és ennek kivitelezéséhez lenne anyagi kapacitás is, de nagy valószínűséggel csak tavasszal 
lehet ne elkezdeni a kialakítását. Kérdezi a megjelent lakókat, hogy tudnak- e segíteni abban, 
hogy addig kezelik a problémát? 
Kondorosi Géza: Jobb lenne, ha minél előbb elkészülne a vízelnyelő. Nem lehetne addig az 
utat mélyíteni? 



Bartha Gábor polgármester:Sajnos a saját bevételeink nem teszik lehetővé a terv 
megvalósítását. De optimizmusra ad okot, hogy a környezetvédelmi területen belül talán lehet 
ilyen beruházásokra is pályázni. Azt javasolja, hogy a márciusi soros ülésen térjen vissza a 
Képviselő-testület a témára. 
Kondorosi Gézáné: Sajnos a csapadékos időjárás miatt hiába készítettek vízelvezető árkot a 
ház mellett, így is eláztatta a víz a pincéjüket és az iszapot is lapátolni kell a ház elől. 
Bartha Gábor polgármester: Sajnos akkor az eddigi megelőző beavatkozás nem volt elég, így 
javasolja hogy a márciusi ülésen térjenek vissza a témára. Ezzel a kiegészítéssel teszi fel a 
javaslatot szavazásra. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elutasítását 
indítványozza. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 1 igen és 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

84/2015. (X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a határozati 
javaslatot, melyben felkéri a jegyzőt,  hogy a Cserszegtomaj, Gesztenyés u. – Gubacs u. – 
Kápolna sor csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére árajánlatokat kérjen be. 
 
 

4.) Farkas Zsolt támogatási kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A kiküldött meghívóban szereplő 12. napirendi pont tárgyalására kéri a Képviselő-testületet. 
A körünkben megjelent Farkas Csaba és az édesanyja. A kérésük arról szól, hogy a Balaton 
Vívó Klub versenyzője támogatást kér a világversenyre való felkészüléséhez.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
dr. Farkasné dr. Babos Bernadett: A fia 8 éve vív,2. a ranglistán, EB és VB kerettag. A Vajda 
János Gimnázium tanulója. 
Bartha Gábor polgármester: A határozati javaslat Farkas Csaba nevére szól. A módosított 
határozati javaslat szövege: Farkas Csaba felkészülését az általános tartalék terhére 100.000 
Ft támogatásban részesíti a Képviselő-testület. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását az elhangzott módosítással. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 
100.000 Ft támogatásban részesíti az SZ-L BAU BALATON VÍVÓ KLUB versenyzőjét, 
Farkas Csabát, cserszegtomaji lakost. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 



SZ-L BAU BALATON VÍVÓ KLUB-bal történő támogatási megállapodás aláírására, és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2015. november 16. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

5.)  A cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola digitális tábla vásárlási kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását a 
megbeszélt kiegészítéssel. 
Bartha Gábor polgármester: A kiegészítés a következő: mivel a KLIK nem tud beszerzést 
vállalni, ezért a felajánlott 300.000 Ft-os támogatást a Képviselő-testület kiegészíti, és 
600.000 Ft-os előirányzattal a digitális tábla megvásárlását az önkormányzat vállalja. 
dr.Milus Lajos jegyző: A határozati javaslat szövege pontosan: 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a cserszegtomaji 
Szabó István Általános Iskola digitális tábla vásárlását, amelyre az általános tartalék terhére 
legfeljebb 600.000 Ft-ot biztosít. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Bartha Gábor polgármester: Civil támogatásból 150.000 Ft jött össze, ebből az összegből az 
elromlott táblát javíttassák meg. Az átadás-átvétel az önkormányzat és a KLIK között még 
nem történt meg papíron. Hivatalosan nincsen dokumentáció az elromlott tábláról. Fontos, 
hogy minden diák egyforma feltételekkel tanulhasson. Kéri az iskola igazgatóját, ha a 
beruházás megvalósul, tájékoztassa a lakosságot a Krónika című újságon keresztül. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati javaslat elfogadását az 
elhangzott kiegészítéssel. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a cserszegtomaji 
Szabó István Általános Iskola digitális tábla vásárlását, amelyre az általános tartalék terhére 
legfeljebb 600.000 Ft-ot biztosít. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató: Köszöni a Képviselő-testület támogatását és reméli, 
hogy a jövőben is számíthat rá. Jelenleg a 4. osztályban nincsen digitális tábla, és azért lenne 
fontos, hogy minél hamarabb megkapják a táblát, mert ők előtte 3 évig a tábla segítségével 
tanultak. Egyben szeretné meghívni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a novemberi soros 
ülés előtt 15 órától látogassák meg a 4. osztályosokat és tekintsenek meg egy bemutatót a 
tábla működéséről. 
 
 
 



 
6.)  Tájékoztató a tornaterem rezsiköltségéről 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Bizottság tudomásul vette a tájékoztatást, de nagyon 
magasnak tartja a tornaterem rezsiköltségét. 
Bartha Gábor polgármester:Az diákok és a sportegyesületi ágak teljesen kihasználják a 
tornaterem kapacitását, csak 1 olyan óra van, ahol alkalmazni lehet a bérleti díj kivetését. A 
beruházás és  a falufenntartás keresi a költségtakarékos megoldásokat. A jövő évi 
költségvetésben felmerülhet az energiatakarékos elemek beépítése, nyílászárók cseréje, a 
terem padozatának cseréje, a kazán működtetése. 
Partics Gyula képviselő: A rezsidíj csökkentése a korszerűsítéssel érhető el. A jövő évi 
költségvetésbe kisebb értékű eszközök megvásárlása is bekerülhet, amelyek alkalmazásával a 
rezsidíj csökkenthető. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a 
tornaterem rezsiköltségéről szóló tájékoztatót. 
 
 

7.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6  igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 
Polgármesteri Hivatal 2016. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint.  
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 
 
 

8.) 2016.  évre szóló teljes ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 



(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a településüzemeltetés munkáját. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

89/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a település vezetékes 
közvilágítási eszközeinek villamos energiaigényét biztosító E-On energiakereskedelmi Kft  2016 évre 
vonatkozó 14,89 Ft/kWh + ÁFA villamos energia egységár ajánlatát, megbízza a polgármestert a  
2016 évre  érvényes teljes ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés aláírásával. 
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

9.) Cserszegtomaj Község Helyi Operatív Csoportjának Intézkedési Terve  2015- 2016 évi 
rendkívüli téli id őjárási viszonyok esetére   
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Ez a terv egy nagyobb egység, a járási terv része, a 48 órán túli katasztrófa-helyzet 
bekövetkezése esetére vonatkozik. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:Átfogó terv, egy észrevételt tenne: az Iskola utca 17-ben 
valószínűleg nem várható szülés., csak egy elírás történt. A Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a tájékoztatást. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel atájékoztatás 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

90/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta  
Cserszegtomaj Község Helyi Operatív Csoportjának Intézkedési Tervét a 2015/2016 évi 
rendkívüli téli időjárási viszonyok esetére az előterjesztés melléklete szerint.  
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 

10.) Közalkalmazotti jogviszony hosszabbítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 



 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örömmel hallják, hogy jól dolgozik, a Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
Bartha Gábor polgármester: Egy éve vették fel határozott időre, jól dolgozik, szakmával 
rendelkezik, jól integrálódott a közösségbe.Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel 
atájékoztatás elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

91/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Boros Sándort napi 8 órában közalkalmazotti 
jogviszonyban foglalkoztatja, munkaszerződését 2015. október 31. napjától határozatlan időre 
módosítja és az ehhez szükséges forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi 
juttatások és közterhek terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés meghosszabbítására és a hozzájuk 
kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: 2015.11.01. 
 
 

11.) Beszámoló a 2015. évi háziorvosi ellátás helyzetéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A háziorvosnak jelen pillanatban is rendelése van, ezért nem jelent meg a testületi ülésen. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselő-
testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: A rendelő nyitását az orvos asszisztense végzi. De intézkedés is 
történt, hogy kinyissanak, ha szükséges. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel 
atájékoztatás elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

92/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta dr. 
Kiss Ferenc háziorvos beszámolóját a 2015. évi háziorvosi ellátás helyzetéről. 
 
 

12.) Cserszegtomaji Krónikai hirdetései 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Korrekt árak találhatóak a határozati javaslatban, elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 



Bartha Gábor polgármester: Azért van erre a változtatásra szükség, mert egyre többen 
keresik az újságot, sokan hirdetnének is benne. Addig, amíg nem kellett fizetni a 
hirdetésekért, kevés vállalkozó igazolta vissza azt a segítséget, amit kapott az 
önkormányzattól az ingyenes hirdetés által. Az újság célja továbbra is a korrekt tájékoztatás. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

93/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Krónika 
közéleti lap hirdetési költségeit az alábbi összegekben határozza meg: 
1 oldal (A/4) fekete színnyomással: 13.000 Ft 
Fél oldal (A/5) fekete színnyomással: 6.500 Ft 
Negyed oldal (A/6) fekete színnyomással: 3.500 Ft 
Nyolcad oldal (A/7) fekete színnyomással: 2.000 Ft 
 
Az összes hirdetések terjedelme a Krónika újság teljes terjedelmének 20%-át nem haladhatja 
meg. A hirdetés megjelenése a szerkesztőhöz megérkezés sorrendjében kerül az újságba, ha 
több a hirdetés a fent meghatározottól, akkor a következő újságba kerül át a megrendelővel 
egyeztetve.  
 
Felkéri a Cserszegtomaji Krónika szerkesztési feladatokért felelős munkatársat a hirdetési 
költségek változásiról tájékoztassa a meglévő és leendő ügyfeleket, valamint velük hirdetési 
szerződést kössön. 
 
Határidő: 2015. november 1. 
Felelős: Kocsis Zsuzsanna művelődésszervező 
             Bartha Gábor polgármester 
dr.Milus Lajos jegyző 
 
 
 

13.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Javasolja a határozati javaslat módosítását. Az általános 
tartalék terhére, 50.000 Ft-tal, de nem a karácsonyi csomagokat, hanem az általános működést 
támogatja a Képviselő-testület. A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a 
polgármestert. 
Bartha Gábor polgármester: Azért döntöttek így, mert a Képviselő-testület Szociális 
Bizottsága a Szolgálat segítségével a használati tárgyakkal kapcsolatos kéréseket teljesíteni 
tudja, így a Bizottság az anyagi forrásokat más célokra is fel tudja használni. Egyéb 
hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati javaslat elfogadását az elhangzott 
módosítással. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 



 
 

94/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületetámogatja a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat általános működését 50.000 Ft összeggel az általános tartalék terhére. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására. 
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 

14.) Egyebek 
1.) Képviselők beszámolási kötelezettsége 

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
( szóbelielőterjesztés) 

 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 32. szakasz 2. bekezdésének k.) pontja kimondja, hogy az önkormányzati 
képviselők beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 2015. november 3-án 14 óráig minden 
képviselő adja le az éves munkájáról szóló beszámolót a polgármesternek címezve. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

95/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a Képviselőket, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 32. szakasz 2. 
bekezdésének k.) pontjában meghatározottaknak megfelelően az éves munkájukat rögzítő 
beszámolót 2015. november 3-án 14 óráig a Polgármesternek címezve adják le.    
 
 

2.) Horváth Ferenc kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
( szóbelielőterjesztés) 

 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A kérelmezőnek nem ismerik a munkásságát, és nem is 
cserszegtomaji illetőségű. Az a javaslata, hogy közpénzből ne támogassák a verseskötet 
megjelenését. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 



96/2015.(X.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Ferenc Keszthely, 
Gagarin utca 33. szám alatti lakos készülő verseskötetének kiadását közpénzből nem 
támogatja. 
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, megköszönte képviselőtársainak a munkát, majd az 
ülést 18 óra 14 perckor bezárta.  
 
 
 

kmf. 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


