
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-
én 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. 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Simon Aladár, Illés Andrea, Merenics Béláné 
Kemenes Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Meghívott vendégek: 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató, Kovács Imréné óvodavezető. 
Pénzváltó József rendőr alezredes, Beke Tamás főtörzsőrmester, körzeti megbízott.  
 
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 óra 45 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai napon 2 olyan anyag érkezett, amit szeretne a 
Képviselő-testület elé tárni, így kéri, hogy a napirendi sorba a következőket fogadja be: 

1.) Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde kérelme 
2.) E-Onföldgáz szerződés 

A napirendi sort a munkarendnek megfelelően állították össze, de van 5 olyan napirendi pont, 
amelyhez az anyag nem érkezett meg, így kéri a Képviselő-testületet, hogy a napirendi sorban 
3., 4., 5., 6., 16. napirendi pontokat vegyék ki a tárgyalandó napirendek közül. 
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás a napirendi sorhoz? 
Szavazásra teszi fel a napirendi sor témáinak elfogadását az elhangzott módosításokkal. A 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi sor témáinak módosítását. 
A jelenlévő vendégekre való tekintettel kéri, hogy a napirendi sort a következők szerint 
módosítsák: 

1.) Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló 
2.) Képviselő-testületi ülés meghívójának 11. napirendi pontja 
3.) Óvoda most érkezett kérelme 
4.) Képviselő-testületi ülés meghívójának 15. napirendi pontja 

A továbbiakban a kiadott sorrend szerint, 13. pontban az E-On szerződés, 14. pontban 
BURSA Hungarica, amit zárt ülésen tárgyal a Képviselő-testület. 
Szavazásra teszi fel a napirendi sort az elhangzott módosításokkal. A Képviselő-testület 7 
igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi sort. 
 
Bejelenti, hogy napirend előtti felszólalás következik, mivel a Képviselő-testület munkájában 
olyan lépésre került sor, ami megrengeti a Képviselő-testület iránti közbizalmat ugyanis 
nyilvánosságra került a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat előterjesztése, amelyben 
személyes adatok is szerepelnek. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A képviselők esküvel fogadták, hogy a közbizalomhoz hűek 
lesznek. A zárt ülés anyagát nem lehet nyilvánosságra hozni, a Pénzügyi Bizottság 
elhatárolódik ettől a cselekedettől. Kéri Elekes István képviselőt, hogy azonnal szüntesse meg 
a törvénysértő magatartását és a világhálóról távolítsa el a zárt ülés anyagát. 
Partics Gyula képviselő:Azt javasolja, hogy vonják meg a bizalmat Elekes István képviselőtől 
és a továbbiakban ne kapja meg elektronikus formában az ülések anyagát. 
Elekes István képviselő: Cserszegtomaj Község Önkormányzatától kapott testületi anyagban 
fel van sorolva az összes napirendi pont, a napirendi pontoknál a 15-ös pontnál nem volt 
jelezve, hogy ezt zárt napirendi pontként kezeli az önkormányzat. Ha megnézzük a címzettek 
listáját, nem csak a képviselők kapják meg ezt az anyagot, hanem megkapják azért mások is, 
akik vagy  bizottsági taggént, vagy teljesen mindegy, milyen okból az önkormányzat 
működésébe belelátnak. A zárt ülés kihirdetése a testületi ülés előtt is megtörténhet. Viszont, 
ha addig az anyagon nem közlik , hogy zárt ülés keretében szeretnék közölni, akkor ezt nem 
szabadott volna kiküldeni. 
Bartha Gábor polgármester: Úgy a meghívóban, mind az előterjesztés címében is olvasható, 
hogy  „zárt” ülésre készült. Ez súlyos diszkrimináció, az Önkormányzati törvény megsértése. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A külsős bizottsági tagok is esküt tettek. 
Bartha Gábor polgármester: Örül, hogy a Pénzügyi Bizottság elhatárolódik Elekes István 
cselekedetétől, és kérdezi, hogy mikor veszi le a világhálóról az adatokat. 
dr.Milus Lajos jegyző: Visszautasítja a vádat, mely szerint a hivatal dolgozója Elekes 
képviselő úrnak nem azt az anyagot küldte el, mint amit a többi képviselő kapott. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Elekes képviselő úr nem az első ciklusát tölti képviselőként, 
minden évben meghirdetik a BURSA Hungarica ösztöndíj pályázatot, tudnia kellene, hogy azt 
zárt ülésen tárgyalják. Ott látja a problémát, hogy a képviselő úr nem jelenik meg bizottsági 
üléseken és nem szerez információkat. 
Bartha Gábor polgármester: Amit Elekes képviselő úr tett, az az önkormányzatiság 
megsértése. A Képviselő-testület tagjának nem csak a döntés végrehajtásában, hanem az 
előkészítésben is részt kell vennie. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Egyetért az előtte szólókkal. Úgy gondolja, hogy Elekes 
képviselő úr megszegte az esküjét, a tettével személyiségi jogokat sértett, és sérelmezi azt is, 
hogy 3 év képviselői munka után sem tud különbséget tenni nyílt és zárt ülés anyaga között. 
Molnár Gabriella képviselő: Egyetért az előtte szólókkal és még annyit fűzne hozzá, hogy 
nem érti, hogy Elekes képviselő úr miért tette fel a világhálóra  a zárt ülés anyagát, hiszen a 
döntés a Krónika című újságon keresztül nyilvánosságra lesz hozva, az előterjesztés anyaga 
pedig nem nyilvános. 
Szeles András alpolgármester: A bizottsági munka is fontos része a képviselők munkájának, 
ha Elekes úr nem tud a munkája miatt részt venni az üléseken, a jegyző úr hivatalosan is 
kérheti, hogy a munkahelyéről a képviselő kötelességeinek teljesítése érdekében 
engedélyezzék a távolmaradását. 
dr.Milus Lajos jegyző: Erre neki nincs jogköre. 
Elekes István képviselő: Én most megnéztem itt a 15-ös napirendi pontot, nekem a Szabó 
István Általános Iskola költségeiről  szóló tájékoztató van itt, a 17-ben pedig nincsen sehol 
sem leírva, hogy zárt ülés. 
Szeretne válaszolni a polgármester „kis csapata” által feltett kérdésekre.  
„Az természetes, ha bárkinek a jogait sértené ez a „Bursa Hungáriás” megjelenés, akkor 
természetesen akár 2 másodperc alatt le is lehet venni a honlapról. Ez egy technikai probléma. 
Erre viszont szerintem büszkének kéne lennünk, hogy mi Cserszegtomaj tudunk adni a 
felsőoktatásban részt venni kívánó diákoknak pénzt. Ezt, hogy most kinek mennyi pénzt 
adunk, ez lehet hogy valakit sért, lehet, hogy valakit nem. A BursaHungaricanak pont az a 
lényege, hogy közpénzből próbálunk adni családoknak, hogy tovább tudjanak tanulni. Ez sem 



nekik nem kéne, hogy szégyen legyen, ha esetleg megtudják róluk, sem nekünk. A testületi 
anyagot hogy előre miért tesszük nyilvánosságra, ezt az önkormányzatnak kéne megtenni, 
nem nekem. Azért kéne megtennie, mert amikor kiírjuk az ajtóra, hogy nyilvános testületi 
ülés lesz, akkor azok a szerencsétlen emberek, akik itt laknak és be akarnak ide jönni, 
legalább tudják, hogy miről lesz szó. Itt ülnek és ne itt kelljen nekik arról tájékozódni, hogy 
lesz 17 napirendi pont, és mik lesznek azok. Tudja, hogy miről fogunk itt beszélni, ha akar, 
hozzá tudjon szólni,ha őt érinti,  jöjjön el. Ez az önkormányzat dolga lenne, nem az én 
dolgom. Ettől függetlenül a kikérőről: ha én nem vagyok semmilyen bizottságnak a tagja, 
akkor miért kellene, hogy elmenjek a bizottsági ülésre, én képviselő vagyok. A Képviselő-
testületi ülésen most itt ülök. Ebben a témában nem kívánok többet hozzászólni, köszönöm.” 
Bartha Gábor polgármester: Nem gondolja, hogy Cserszegtomaj község polgárai 
„szerencsétlenek” lennének. Az önkormányzat hivatalos honlapján fent van a meghívó és az 
előterjesztések is. Ha nem ért egyet az önkormányzat munkájával, akkor lehetősége van arra, 
hogy a Képviselő-testületi ülésen ezt kifejezze. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Bosszantónak tartja, hogy nem a munkával foglalkoznak, 
hanem olyan valakinek a tevékenységével, aki nem méltó tagja a Képviselő-testületnek. 
A nyilvánosságra hozatalban az a gond, hogy megjelent az a háttéranyag is a világhálón, ami 
alapján a döntést meghozzák, ami miatt a Bursa Hungarica anyaga zárt ülésen kerül 
megtárgyalásra. 
A bizottsági ülésen nem csak bizottsági tagok vehetnek részt, hanem azok is, aki véleményt 
akar nyilvánítani, és bele akar szólni a döntés meghozatalába. 
Bartha Gábor polgármester: Elekes István nem szavazta meg azt a költségvetést, amiből jut 
arra, hogy a Bursa Hungarica keretein belül a jelentkezőket támogassák. A háttéranyagban 
nem csak az 1 főre jutó jövedelem, de a lakcím is szerepel, ami szintén személyes adat és nem 
nyilvános. 
Partics Gyula képviselő: A kiküldött anyagban az 1 főre jutó jövedelem és a lakcím van 
megadva. Ő még csak 1 éve tagja a Képviselő-testületnek, de tudja, hogy az önkormányzati 
munka a bizottságok ülésein dől el. A Képviselő-testületi ülésen már nem vitatkozni kell, 
hanem dönteni. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Elekes István nem először hoz nyilvánosságra olyan anyagot, 
ami nem nyilvános. Ilyen már kettőször is előfordult. Nyilvános bocsánatkérést sürget. 
Bartha Gábor polgármester:Az önkormányzati SZMSZ alapján támogatja, hogy Elekes 
képviselő úr ne kapjon elektronikus formában anyagokat, csak írásos formában. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Azonnal távolítsa el a honlapjáról az adatokat! 
Partics Gyula képviselő: Beszélt néhány érintettel, akik fel vannak háborodva, hogy a 
személyes adataik nyilvánosságra kerületek. 
Elekes István képviselő: Nem kíván hozzászólni. 
Bartha Gábor polgármester: Felszólítja Elekes István képviselőt, hogy vegye le a honlapjáról 
a zárt ülés anyagát. 
 

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. Kérte Tolvéth Gyula Tamást a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és egybehangzó 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: A következő kiegészítéseket teszi: 



- Befejeződtek a Bikedi sor kereszteződésének munkálatai. 
- A temetőkert munkái is a végéhez értek. 
- A közvilágítási lámpák advent 2. hetében már működni fognak. 
- Az Okkerbánya utca szélesítése folyamatban van, az aszfalt melletti sávban került 

beépítésre a csatorna, a kiemelt föld sáncot alkot, aminek a megszüntetése 
folyamatban van. Az aknák kiépítése miatt plusz költségekkel kell számolni. 

- aláírásra került a Pajtika köz szennyvíz beruházási szerződése. 
- Az okkerbánya rekultivációja ügyében közigazgatási bírságot szabtak ki az 

önkormányzatra, amit Keszthely városával együtt kell megfizetni. Felmerülhet, hogy 
60-40 %-ban történjen meg a befizetés. A rekultivációt 2016. december 31-ig kell 
végrehajtani. 

dr.Milus Lajos jegyző: A KLIK 16 óra 49 perckor küldte meg  a szerződés tervezetét, ez a 
decemberi Képviselő-testületi ülés anyagába fog bekerülni. 
Bartha Gábor polgármester: A régi polgármesteri hivatal tartószerkezetének dokumentációja 
megérkezett. 
Szeles András alpolgármester: Köszöni az önkormányzat fizikai állományának, hogy ilyen 
szép munkát végzett a temetőkert helyreállításakor. 
Bartha Gábor polgármester: Elekes Istvánnak volt egy kötelezettsége az önkormányzat felé. 
Október 30-án a 78.924 Ft megérkezett az önkormányzat számlájára. 
Elekes István képviselő: Eleget tett a befizetési kötelezettségének. 
Bartha Gábor polgármester: Az egyezség úgy szólt, hogy befizeti a pénzt és a perköltség 
felét, 2500 Ft-ot. 
Elekes István képviselő: A mai napig nem kapott a bíróságtól egy sort sem erről az egészről, 
sem ő sem az ügyvédje. 
A pénzügyi osztály vezetője nem tudott választ adni arra, hogy pontosan mennyit kell 
befizetnie.  A jogi képviselője utána járt, de nem kaptak még írásos anyagot. 
Bartha Gábor polgármester: Tehát akkor a pénzt befizette, de a 2500 Ft-ot nem. 
Elekes István képviselő: Nem ért egyet, azért nem fizette be a 2500 Ft-ot, mert nem kapott 
írásos értesítést arról, hogy mekkora összeget és mikorra kell befizetnie. 
dr.Milus Lajos jegyző: A végzés már a bíróságon jogerőssé vált, mivel mindkét fél lemondott 
a fellebbezési jogáról. az önkormányzat elektronikusan és írásban is megkapta az anyagot. Így 
feltételezik, hogy a másik fél is megkapta. A hivatal dolgozója csak tényekre tud 
támaszkodni, azért nem adott  neki kitöltött csekket, mert még nem érkezett meg az anyag. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányábanszavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását azt elhangzott kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete6 igen és 1 nem  szavazattal a 
beszámolót elfogadta.  
 
 

2.) Beszámoló Cserszegtomaj község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről ésaz azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte Pénzváltó József rendőr 
alezredes munkáját és kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót? 
Pénzváltó József rendőr alezredes: 2 dologgal kívánja kiegészíteni a beszámolóját: 
-Az Országos Rendőrfőkapitány által kezdeményezett kultúraváltás miatt a rendőrök felé az 
az elvárás alakult ki, hogy keressék a kapcsolatot a lakossággal, ennek érdekében a szolgálati 



idejüknek a 75%-át közterületi szolgálatnak kell kitennie, és ennek az időnek az 50%-a 
gyalogos szolgálattal kell, hogy elteljen. 
-A másik elvárás a 65 év felettiekkel kapcsolatos. Sipos Tábornok Úr úgy gondolta, hogy a 
megelőzés terén akkor fognak megfelelő eredményt elérni, ha a kollégáik felkeresik és 
tájékoztatják az időseket a bűnmegelőzésről. 
A benyújtott anyagban 2014. évi adatok szerepelnek, mert az ez évi adatok csak 2016 
tavaszán lesznek elérhetők. Ezzel kapcsolatban azt a javaslatot tenné, hogy a munkatervben a 
rendőrségi beszámoló késő tavaszi időpontra kerüljön, mert akkor már tudnak friss 
információkkal is szolgálni. 
Köszöni az önkormányzatnak a rendőrség munkájához nyújtott segítségét. 
Bartha Gábor polgármester: Kiemelné, hogy ebben az anyagban is szerepel, hogy az ORFK 
kizárólagosan felhasználható adatait tartalmazza, tehát nem közérdekű adatok! 
Az önkormányzat a jövőben is szeretné támogatni a rendőrség munkáját. Jó a kapcsolat a 
körzeti megbízottal is. 
Az iskola előtt felfestésre kerültek a parkolási rendet jelző csíkok. Ezzel is a rendőrség 
munkáját kívánják segíteni. 
Van egy hivatalosan még nem üzembe helyezett kamerarendszer, ami már működőképes, ezt 
szeretnék bővíteni. 2 kamera kihelyezésre került a temetőkert átkötő útjára megfigyelés 
céljából. 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató: Megköszöni az „iskola rendőre” programot, amit 
nagyon hasznosnak tart és reméli, hogy a jó együttműködés a továbbiakban is megmarad. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beszámolót. Jók a 
statisztikai adatok. Köszöni a körzeti megbízottnak és a Keszthelyi Rendőrkapitányságnak is. 
Tudja, hogy a körzeti megbízott a nyugdíjasokkal különösen jó kapcsolatban van. 
Partics Gyula képviselő és Szeles Andrásalpolgármester: A körzeti megbízott mindenhol ott 
van, ahol szükség van rá. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel abeszámoló 
elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

97/2015.(IX.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszthelyi 
Rendőrkapitányság beszámolóját Cserszegtomaj község közbiztonságának helyzetéről,a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről ésaz azzal kapcsolatos feladatokról 
megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
3.) Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde kérelme 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Dologi és felhalmozási kiadás átcsoportosításáról van szó. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:Most  áttekintette a kérelmet.Partics Gyula képviselővel egyet 
értenek abban, hogy elfogadásra javasolják a kérelmet. 
Kovács Imréné óvodavezető: A jövő heti Adventi vásár rendezvényükre szeretettel várnak 
minden érdeklődőt. 



Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel abeszámoló 
elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

98/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési előirányzatának módosításához az 
alábbiak szerint. 
Dologi kiadás csökkentése:  -28 e Ft 
Felhalmozási kiadás növekedése +28 e Ft 
Felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 
2015. évi költségvetéséről szóló 2/1015.(I.29.) önkormányzati rendeletének módosítását 
készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.  
Felelős: Bertha Gábor polgármester 
Határidő: 2015. december 16. 
 
 

4.) Tájékoztató a cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola önkormányzat által 
biztosított költségeiről  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati 
javaslatelfogadását. 
Bartha Gábor polgármester: A változtatások a szociális rendeletbe kerülnek beépítésre. 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató: Köszöni a 8 havi gyorssegélyt, amit az önkormányzat 
az iskolának biztosított. Kérdezi, hogy tartalmaz-e az önkormányzat költségvetése a jövő 
évben is pénzt ilyen formában az iskola megsegítésére? Elég lenne a mostani összeg fele is, 
10.000 Ft havonta. 
Bartha Gábor polgármester: Az a probléma, hogy az igazgató asszony nem kap elég gyorsan 
segítséget a fenntartótól. Most arról születik döntés, hogy a települési támogatások körébe 
mely támogatások fognak belekerülni. 
A Képviselő-testületnek joga van arra, hogy az önkormányzat költségvetésében egy plusz sort 
nyisson, amelyben szereplő összeget az iskola használhat. De nem akar konfliktust abból, 
hogy az önkormányzat belefolyik a fenntartó feladatkörébe. 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató: Szeretné megköszönni a digitális táblát is, ami még 
nem érkezett meg, de a gyerekek már várják, hogy felavathassák és ismételten szeretné 
meghívni a Képviselő-testület tagjait, hogy egy bemutató erejéig tiszteljék meg a 4. osztályt. 
Bartha Gábor polgármester: Annyi kérése lenne az Igazgató Asszonyhoz, hogy a karácsonyi 
ünnepség keretében szeretné elmondani, hogy az önkormányzat örömmel támogatja ilyen 
formában is a cserszegtomaji gyermekeket. 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel abeszámoló elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 



 
 

99/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a 
Szabó István Általános Iskola önkormányzat által biztosított költségeiről szóló tájékoztatót, és 
felkéri a polgármestert, hogy az utaztatás/bérlet/tankönyv/iskolakezdési hozzájárulás 
vonatkozásában határozza meg az adott támogatásokat a Pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletében. 
Határidő: 2015. december 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

5.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Tolvéth Gyula Tamás, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság Elnöke 
(előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját. Sokszor és 
sokat tárgyaltak az adórendeletről, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a rendelet-tervezetet egy változtatással: a 10.§ b.) pontját töröljék a rendelet 
szövegéből. 
Bartha Gábor polgármester: Erre az esetre, amit a 10.§ b.) pontja tárgyal jelenleg nincs példa 
Cserszegtomajon, ezért kerül ki a rendelet szövegéből. 
Partics Gyula képviselő: Jobb lett volna, ha tudnak differenciálni, de megtettek mindent, amit 
lehetett a jogalkotó által megengedett határok között. 
Bartha Gábor polgármester: Az eddig adott adómentesség nem érvényes a továbbiakban, 
mivel nem volt lehetőség a differenciálásra. A telekadó mértékét a felére csökkentették, igaz 
mindenkinek fizetnie kell, a telekadó alól nincs mentesség. 
Köszöni a hivatal dolgozóinak a munkáját és a Képviselő-testület azon tagjaiét, akik részt 
vettek a munkában. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet az elhangzott 
kiegészítéssel.  

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  6 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
 

6.) Temetőrendelet módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Annyit tenne még hozzá, hogy a munkaértekezleten a sírboltok esetében 50 év volt a 
megváltási idő, de ez a törvényben meghatározottak szerint 60 év és ez került be az 
előterjesztés anyagába is. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a rendelet-tervezetet. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-
tervezetet.  

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  6 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
a temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről 

 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
 
 

7.) Víziközművek 2015. évi gördülő fejlesztési tervét elfogadó Képviselő-testületi 
határozat módosítása a szolgáltató kérésére 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
100/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 84193-13-10/1014. 
iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő BalatoniIV. számú 
RégióEllátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. Évi 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. 
A határozat elfogadásával egyidejűleg az ügyben korábban hozott 65/2015.(IX.01.) számú 
Képviselő-testületi határozatát  visszavonja. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2015. november 27.              
 
 

8.) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény megállapodás 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Komoly változások várhatók a gyermekjóléti intézkedések terén. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  7 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
101/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 1-től a Teréz 
Anya Szociális Integrált Intézmény útján látja el a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.  
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a döntésről Hévíz Város Polgármesterét értesítse, 
valamint a szerződés aláírására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző    
Határidő: 2015. november 30. 
 
 

9.) Beszámoló a költségvetés III. negyedévi adóbevételeinek alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni az előterjesztés készítőinek a munkát. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Komoly előrelépést érzékelt a behajtás terén. Bízik benne, 
hogy még ennél is több kintlévőséget sikerül majd behajtani. A Pénzügyi Bizottság 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  7 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

102/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Önkormányzat 2015. III. 
negyedévi adóbevételeiről szóló beszámolót megismerte és az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadta. 
 
 

10.) Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az önkormányzat segíti a CSPE működését. szeretné, hogy a 
szolgálat során tapasztaltakról értesítenék az illetékeseket. Gondol itt a közvilágítási lámpák 
állapotára, az illegális szemétkihelyezések jelentésére. Kérdezi, hogy hogyan tudnának abban 
segíteni, hogy a tagság létszáma növekedjen? 



Molnár Gabriella képviselő: Mivel Ő is tagja a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesületnek,  ezért 
az elnök úr őt kérte meg, hogy  egészítse ki a beszámolót. Köszönik a segítséget. az a céljuk, 
hogy a polgárőr helyt álljon, ahol kell és a lakosság segítségére legyen. Törekednek arra, hogy 
az optimális megoldásokat megtalálják és valóban szeretnének új tagokat is toborozni. 
Bartha Gábor polgármester: Elhangzott már, hogy a Képviselő-testületnek szándékában áll 
továbbra is támogatni az Egyesületet. 
 Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot.. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  7 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
103/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Cserszegtomaji Polgárőr  
Egyesület tevékenységéről  szóló beszámolót megismerte és azt az előterjesztés, illetve az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadta.  
 

11.) Beszámoló az Önkormányzati Társulásban végzett feladatokról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Jelenleg két társulás tagja Cserszegtomaj Község Önkormányzata. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: A hévízi társulás vonatkozásában annyit jegyezne meg, hogy 
most tervezik a Hévízt Gyenesdiással összekötő kerékpárút kialakítását és Cserszegtomaj felé 
indulna a kerékpárút kiépítése. 
A másik társulás a Zalaispa, amelynek kapcsán annyit jegyezne meg, hogy a kormány a 
hulladékgazdálkodást a környezetvédelemmel összekötve állami feladattá kívánja tenni. Ez 
egy egységes szemétdíj bevezetését jelentené. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot.. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  7 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

104/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Társulásban 
végzett feladatairól szóló beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, illetve az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  
 
 

12.) Beszámoló a képviselők 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Mindenki leadta a megadott határidőre a beszámolót. Öt 
képviselő együtt készítette el a beszámolóját, ez is egy csapatmunka volt. A képviselői 
munkáról számoltak be, amit nem lehet különválasztani a bizottsági munkától. 
Bartha Gábor polgármester: Nem érti, hogy az építéshatósági munka miért tartozik bele a 
képviselői munkába. 
Partics Gyula képviselő: Új képviselőként szeretne hozzászólni. A jelenlévő képviselőkkel 
régen is volt kapcsolata, de azóta természetesen szorosabb, amióta Ő is a Képviselő-testület 
tagja. Nem csak a táblázatban feltüntetett időt töltik együtt, hanem gyakran a civil életben is 
együtt vannak, sokszor a képviselői munka kapcsán, néha azon túl is. A Képviselő-testület 
tagjai a civil rendezvényeken is megjelennek, ez is a munka része. Azért vállalta a képviselői 
megbízatást, mert olyan munkában akart részt venni, ahol érdemi tevékenység folyik. Úgy 
gondolja, hogy ez a Képviselő-testület komoly és eredményes munkát végez. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  6 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 1 képviselő nem szavazott. 

 
105/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló a képviselők 2015. 
évi munkájáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és tudomásul veszi az abban foglaltakat.  
 

Bartha Gábor polgármester:Elekes István képviselő úr nem nyilvánít véleményt? 
Elekes István képviselő: Nem nyilvánítok véleményt. 
Bartha Gábor polgármester: KérdeziElekes képviselő urat,  úgy gondolja, hogy provokálni 
akarja a kérdésével? 
Elekes István képviselő: Igen, provokálni akar. 
Szeles András alpolgármester: Azt még érti, hogy az ő munkájáról nem akar véleményt 
nyilvánítani, de hogy a sajátjáról sem, azt nem tudja elfogadni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Fájdalmát fejezi ki, hogy az egyik képviselő társuk a 
feladatot nem a megfelelő módon hajtotta végre. Nem tartja elfogadhatónak azt a stílust, amit 
a Képviselő Úr a Képviselő-testület munkájával szemben tanusít.  Nem nyilvánít véleményt a 
saját munkájáról. Ezt a magatartást nem érti. 
Elekes István képviselő:„Nagyon örülök neki, hogy van Cserszegtomajnak egy  lelkes, 
mindent félretevő, ambíciózus, nagy tudású Képviselő-testülete, akik ilyen szinten szívükön, 
lelkükön és a vállukon hordozzák Cserszegtomajt. Én nem méltatom senkinek a munkáját, 
nem is kritizálom, én itt a döntéseket szoktam esetleg vitatni, de szerintem ezért vagyunk itt. 
Mindenkinek csak így tovább, mindenki végezze a munkáját, ahogy eddig is.Ha mindenki úgy 
gondolja, hogy ezek a döntések, amiket ma elfogadtunk, azok így rendben vannak, akkor 
szerintem nincsen semmi probléma itt.” 
Bartha Gábor polgármester:Cserszegtomaj a Képviselő-testület munkája nyomán épül, 
szépül, köszönhetően az elfogadott költségvetésnek, a meghozott döntéseknek, a napi 
feladatok elvégzésének, az itt élő emberekkel való kapcsolattartásnak. 
Értetlenül állnak az előtt, hogy valaki a maga által leadott anyagról nem nyilatkozik, nem 
mond véleményt. 
 
 
 
 



13.) Versenypiaci földgáz energia szerződés 
        Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
( előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Ezt az anyagot a mai napon kapták meg. A földgázzal kapcsolatos törvény változása miatt kell 
foglalkozni vele. 2016. január 1-től érvényes kondíciókat tartalmazza, amelyek kedvezőbbek, 
mint az idei évi volt. 
Simon Aladár községgazda:  Az E-On kivonul a lakossági energia szolgáltatási üzletágból, a 
lakosságnak a Főgáz szolgáltatja 2016. január 1-től az energiát. A nagyfogyasztókat megtartja 
az E-On, az önkormányzat a fűtött  épületei szerint  az egyetemes szolgáltatási szerződéses 
kategóriába  tartozik. Ebben az anyagban az E-On azt ajánlja, hogy az egyetemes szerződés 
helyett versenypiaci szerződést kötne az önkormányzattal, ami 5 %-os megtakarítást 
jelentene, tehát kedvezőbb lenne, mint az eddigi szerződés. Az iskola is  nagyfogyasztó, így a 
versenypiaci kategóriába esik. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  7 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

106/2015.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadja a gázszolgáltató 
E.on Energiaszolgáltató Kft. versenypiaci, 2016 január 1-től érvényes, Teljes 
Energiaellátásról Szóló Földgáz Adásvételi Szerződés ajánlatát,megbízza a polgármestert a 
Teljes Energiaellátásról  Szóló Földgáz Adásvételi Szerződés  aláírásával. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2015. november 26.              
 
Bartha Gábor polgármester:A következő napirendi pontban tágyalandóBursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat anyagát a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja, ezért 18 óra 49 
perckor zárt ülést rendelt el.  
 
A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
 
 

kmf. 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-
én 16 órára összehívott soros, nyilvános 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. 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Illés Andrea, Kemenes Veronika Ágnes 
köztisztviselők. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az előzőekben foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület 18 
óra 54 perctől nyilvános ülésen folytatja a munkáját. 
 
 
Szeretné tájékoztatnia megjelenteket, hogy 2015. november 26-án 18 órakor az iskola 
éttermében Közmeghallgatás lesz. 
 
2015. november 28-án 10 órai kezdettel Kolbásztöltő Versenyre invitál mindenkit,  
december 3-án az óvodában Adventi vásár kezdődik 16.30 órakor,  
december 4-én az iskolában Mikulásváró műsor kezdődik 14 órakor,  
december 6-án a tomaji Szent Anna templomban sor kerül a 2. adventi gyertyagyújtásra,  
december 12-én a tornacsarnokban Karácsonyi Koncert,  
december 13-án szintén a tornacsarnokban Adventi Kórustalálkozó,  
december 17-én Karácsonyváró gyermekműsor a tornacsarnokban,  
december 18-án Falukarácsony. 
 
December 14-én Pénzügyi Bizottsági ülés, december 16-án soros Képviselő-testületi ülés a 
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 56 
perckor bezárta.  
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Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


