
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-
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 képviselők. 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár, Szalai 
Erzsébet, Kocsis Zsuzsanna,  Kemenes Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Meghívott vendégek: 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató, Kovács Imréné óvodavezető. 
Németh Ferenc településtervező, Hornyák Attila főépítész. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület tagjai közül egy fő hiányzik, a 
Képviselő-testület  így határozatképes.  Az ülést 16 óra 02 perckor megnyitotta. 
A napirendi sor tárgyalása előtt napirend előtti felszólalással szeretné megkezdeni a 
Képviselő-testületi ülést. 
Levelet olvas fel, amit Áder János Köztársasági Elnök Úr írt Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának. 
Az ENSZ Párizsi Klímacsúcsa sikeresen zárult. Köszöni Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának, hogy ehhez a sikerhez cselekvő hozzáállásukkal hozzájárultak. bízik 
Benne, hogy ez a siker megerősítést jelent azoknak, akik csatlakoztak az „Élő 
bolygó”kezdeményezéshez. Mindaz, ami 195 ország részvételével történt Párizsban, 
sorsdöntő hatással lesz az emberiség jövőjére, de tévedés lenne azt hinni, hogy ez egy 
folyamat vége, ezzel csak a legrosszabbat sikerült elkerülnünk. A mostani megállapodás 
esélyt jelent a következő generációk számára, az igazi munka azonban csak most kezdődik. A 
technológiai megújulás mellett fontos, ha nem a legfontosabb a cselekvő hozzáállás. A 
közösen megkezdett munkát a jövőben is folytatni szeretnénk, amennyiben a jövőben is 
tájékozódni szeretne az „Élő bolygó” kezdeményezésről, a megadott linken keresztül 
megteheti.  
A levél felolvasása után tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2 anyagot javasol felvenni a 
napirendi sorba. 

1.) A Pipacs Óvoda előirányzat módosítási kérelme, 
2.) A Pipacs Óvoda 2016. évi felhalmozási kiadás tervezetével kapcsolatos kérelme. 

 
Szavazásra teszi fel a napirendi sort az elhangzott módosításokkal. A Képviselő-testület 6 
igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi sort. 
 
16 óra 08 perckor Bakos László Róbert a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
megérkezett. 
 



A napirendi sort a megjelent vendégekre való tekintettel a következőképpen módosítaná: 
1. napirend maradjon,  
2. napirendnek a 10 napirendi pontot,  
3. napirendnek a 16. napirendi pontot,  
4. a most érkezett Pipacs Óvoda előirányzat módosítási kérelme,  
5. a Pipacs Óvoda  felhalmozási kiadás tervezésével kapcsolatos kérelem 
6.  az 5. napirendi pont 
7. a 6. napirendi pont,  
8. a 7. napirendi pont,  
9. a 8. napirendi pont,  
10. a 9. napirendi pont,  
11.  a 2. napirendi pont,  
12. a 3. napirendi pont,  
13. a 4. napirendi pont,  
14. a 11. napirendi pont,  
15. a 12. napirendi pont,  
16. a 13. napirendi pont,  
17. a 14. napirendi pont,  
18. a 15. napirendi pont, 
19. a 17. napirendi pont,  
20. a 18. napirendi pont. 

 
A kérdések, interpellációk és az egyebek pontba nem érkezett javaslat, így a 20 pontos 
módosult sorrendű napirendi sort tette fel szavazásra.  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi sort. 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
eltelt időszakban 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 : Egyéb hozzászólás hiányábanszavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete6 igenszavazattal a beszámolót elfogadta.  
 
 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata és a KLIK között kötendő használati 
szerződés 
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:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

108/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
  
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Cserszegtomaj 
Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a 
Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola működtetése céljából kötendő használati 
szerződés részleteit és az előterjesztés mellékletét képező Használati szerződést elfogadja.  
 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató: Szeretne kapni egy példányt a szerződésből, mert a 
másik féltől sem kapott. 
Bartha Gábor polgármester: A szerződés azt példázza, hogy a faluvagyon kezelése milyen 
feltételrendszerben történhet. A jelzett problémákat megoldhatónak tartja. 
 
 
 

3. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde zárva tartásának 
engedélyezése 
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:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

109/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde zárva tartását 2015. december 21-31-ig azzal, 
hogy amennyiben szülői igény jelentkezik, biztosítva lesz a feladat ellátása. 
 

Bartha Gábor polgármester:Szeretné hangsúlyozni, ha mégis szükség lenne a gyermekek 
ellátására, megoldják az óvoda dolgozói. 

 

4. Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde előirányzat módosítási 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, 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:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

110/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési előirányzatának módosításához az alábbiak 
szerint. 
Dologi kiadás csökkenése   -600 eFt 
Felhalmozási kiadás növekedése  +600 eFt 
Felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítását 
készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
 

5. A Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi felhalmozási kiadás 
tervezetével kapcsolatos 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, 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:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

111/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésében nyertes pályázat esetén 1.350 eFt, 
felhalmozási kiadási keretet biztosít.  
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, amennyiben a pályázaton nem nyer 
támogatást az igényelt összeg, akkor a további szükséges 1.300 eFt keretért forduljon 
kérelemmel a Képviselő-testület felé. 
 
Kovács Imréné óvodavezető: Köszöni a Képviselő-testület segítségét. 
 
 

6. Cserszegtomaj Község településrendezési eszközeinek elfogadása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 



Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Nagy anyag, az elmúlt évek során 
többször került a Képviselő-testület elé. Kérdezi a megjelent vendégeket, hogy szeretnék-e 
kiegészíteni az írott anyagot. 
Németh Ferenc településtervező: Azokat a változásokat jelezné, amik a legutóbbi tárgyalás 
után történtek:  

1.  A határidőn túl a Közlekedésfelügyelettől érkezett észrevétel, miszerint nem tudják 
elfogadni ezt a szabályozást. Az oka az, hogy nem szabályozási vonalakat készítettek, 
hanem egy olyan megoldást találtak ki, hogy a telekhatár és a későbbi szabályozási 
vonal közötti területet a telek nem beépíthető területévé teszik. Ezzel nem korlátoznak 
senki, de ha később lesz lehetőség az utat szélesíteni, akkor ne kelljen ott épületeket, 
kerítéseket kisajátítani. Ha majd a jövőben sor kerül útépítésre, akkor az adott 
területen kell majd szabályozási tervet készíteni az útépítéshez. 

2.  Az állami főépítész megadta a záróvéleményt. 
Bartha Gábor polgármester: A kormánymegbízott nyomatékosan kérte, hogy a Képviselő-
testület tagjai ismerjék meg a főépítész záró véleményét is. 
Németh Ferenc településtervező: 

3. Az utakat sárgítsák alá, ez volt a főépítész kérése, hogy egyértelmű legyen, hogy hol 
vannak közterületek. 

4.  Jelöljenek ki kettő darab Balaton-törvény szerinti védelmi övezetet. Ezeket kijelölték, a 
P2 és SZ1 övezet. 

5. A jelmagyarázatból hiányzott még a különleges beépítésre nem szánt rekultivációs 
övezet, ezt jelölték. 

6. A HÉSZ 9.§ 11. bekezdésében az egyedi tájértékek szabályozásáról szóljon a bekezdés, 
ezt pontosították. 

7. Kértek kettő OTÉK alóli felmentést, az egyik alól nem kell felmentés, mert ezt 
szabályozza a HÉSZ (a Gyötrös-tetői övezet előírásaiban az 5 %-os beépíthetőséget 
tesz lehetővé), a másik esetben pedig megkapták a felmentést az üdülőházas üdülő 
övezet  esetében, a legnagyobb épület magasságot 4,5 m-ben határozza meg. 

 
Ezeket javították a tervben, a hibák a használat során fognak kiderülni. A Főépítész főleg 
formai hibákat talált benne. Ha olyan hiba kerül elő, ami építészeti hiba, azért természetesen 
vállalják a szavatosságot, más hiba esetén pedig állnak az Önkormányzat rendelkezésére. 
Hornyák Attila főépítész: A szabályozási tervet 2016. február elseje után indult építkezéseknél 
kellene alkalmazni. Ha elfogadja a Képviselő-testület, akkor a kihirdetett rendeletet és a teljes 
anyagot meg kell küldeni az állami főépítésznek és az érintetteknek. Csak akkor lehet 
hatályos, ha mindenki nyugtázta. 
Bartha Gábor polgármester: A Képviselő-testület választ kapott arra, hogy mit változtattak a 
terven. A Tudásközpontba való továbbítás a Hivatal feladata lesz. Kéri, hogy a jelenleg az 
önkormányzat honlapján megtekinthető anyag kerüljön le, és a megalkotott rendelet kerüljön 
majd fel a világhálóra. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kormány elé került az építésügyet érintő bürokrácia 
csökkentő tervezet, ez felértékeli a HÉSZ-t, hiszen a megvalósítás során a HÉSZ 
rendelkezései szerint kell eljárni.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: Először a határozat elfogadását teszi fel szavazásra és annak 
mellékleteként a szerkezeti tervet. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 



 
 

112/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta 
Cserszegtomaj Község településszerkezeti tervét. 
 
Szavazásra teszi fel a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet elfogadását és annak 
mellékletét a szabályozási tervlapokat. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 

         15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 
Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról  

 
 

7. Építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet elfogadása 
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. 
Németh Ferenc településtervező: Annyit tenne hozzá, hogy a most megalkotott rendeletek 
fogják jelenteni a szavatosságot arra, hogy az újonnan megalkotásra kerülő építési terv által 
biztosított  szabadságot települési szinten korlátozzák és a település építészeti egységét 
biztosítsák.  
Ezek a falukép és az élhetőség szempontjából lesznek fontosak. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az Építészeti 
örökség helyi védelméről szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 

16/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 
az építészeti örökség helyi védelméről 

 
 

8. Településképi bejelentési és kötelezési eljárásokról szóló rendelet elfogadása 
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: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 
településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 

17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 
a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról 

 
 

9. Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet elfogadása 
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: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 
településképi véleményezési eljárásról  szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 
Cserszegtomaj Község 

Önkormányzat Képviselő Testületének 
18/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

a településképi véleményezési eljárásról 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Megköszöni Fogarasi Andrea, Németh Ferenc és Hornyák Attila 
munkáját és hozzátette, hogy egy több mint öt éves folyamat zárult le ezzel. 
Németh Ferenc településtervező: Elkészítik az elküldendő példányokat, a jövő héten érkezik 
meg vele a hivatalba.  
dr.Milus Lajos jegyző: Kéri, hogy a rendeletek számait tüntessék fel az anyagon.  
Németh Ferenc településtervező: Hozza a teljesítési igazolást és utána érkezik a számla. 
dr.Milus Lajos jegyző: Kéri, hogy még az idén érkezzen be a számla, így a pénzügyes 
kollégáknak könnyebb lesz az év végi zárást megoldani. 
 
 

10. A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2015.(XI.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
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: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a rendelet-
tervezet elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

a temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 
 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
 

11. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
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: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozat 
elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

113/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat (ezer forintban) hajtja végre a 2015. évi költségvetésében: 
 
 
1. Az általános tartalék változásai 900070 

1. 74/2015 (IX.16.) számú képviselő-testületi határozat alapján régi hivatal épülete 
statikai megerősítés engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 

 Általános tartalék csökkenése    -241 
 Dologi kiadás növekedése 066020    +241 
 

2. 69/2015 (IX.16.) számú képviselő-testületi határozat alapján Szabó István Általános 
Iskola takarítása  

 Általános tartalék csökkenése    -915 
 Dologi kiadás növekedése 091220; 092120   +915 
 

3. 81/2015 (IX.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Gesztenyés utca – 
Gubacs utca – Kápolna sor csapadékvíz elvezetés tanulmányterve 
 Általános tartalék csökkenése    -148 
Dologi kiadás növekedése 066020    +148 
 
4. 94/2015 (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat támogatása 
Általános tartalék csökkenése    -50 



Pénzeszköz átadás növekedése 066020   +50 
 
5. 86/2015 (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Szabó István 
Általános Iskola részére digitális tábla vásárlás 
Általános tartalék csökkenése    -600 
Felhalmozási kiadás növekedése 091220   +600 
 
6. 85/2015 (X.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján SZ-L BAU BALATON 
VÍVÓKLUB támogatása 
Általános tartalék csökkenése    -100 
Pénzeszköz átadás növekedése 066020   +100 

 
2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. Óvodások részvétele állatsimogató látogatásában 
 Általános tartalék csökkenése    -20 
 Dologi kiadás növekedése 011130    +20 
 
 2. Szabó István Általános Iskola tanulóinak 12 db labda vásárlása 
 Általános tartalék csökkenése    -47 
 Dologi kiadás növekedése 092120    +47 
 
 3. Cserszegtomaji ministráns gyerekek Zirci apátság látogatásának útiköltsége 
 Általános tartalék csökkenése    -74 
 Dologi kiadás növekedése 011130    +74 
 
 4. Szabó István Általános Iskola gyermekeinek mikuláscsomag 
 Általános tartalék csökkenése    -295 
 Személyi kiadás növekedése 011130   +194 
 Munkaadót terhelő járulékok növekedése 011130  +101 
 
3.  Egyéb 

1. 98/2015 (XI. 25.) számú határozat alapján a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde előirányzat módosítása 

 Dologi kiadás csökkenése      -28 
 Felhalmozási kiadás növekedése    +28 
 
 2. 2014. évi pénzmaradvány felülvizsgálata 
 Általános tartalék csökkenése    -3.257 
 Pénzmaradvány csökkenése     -3.257 
 

3. 79/2015 (IX.16.) számú képviselő testületi határozat alapján bejáró tanulók 
buszbérletének támogatása 2015. szeptembertől decemberig. 
Dologi kiadás csökkenése 066020    -107 
Pénzeszköz átadás növekedése 066020   +107 
 
4. Intézmények előirányzatainak év végi felülvizsgálata 
Intézményi működési bevétel növekedés OVI 091140 +10 
Intézményi működési bevétel növekedés PH 011130 +5 
Személyi kiadás növekedés PH 011130   +2.500 
Dologi kiadás csökkenés PH 011130    -2.500 



Általános tartalék növekedés     +15 
 
5. Lakossági közmű hozzájárulás befizetése 
Pénzeszköz átvétel növekedés 066020   +4.184 
Általános tartalék növekedés     +4.184 
 
6. Iskola működtetés éves támogatása 
Működési célú központosított előirányzat növekedés +2.275 
Dologi kiadás növekedés 091220; 092120   +2.275 
 
7. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 
Működési célú központosított előirányzat növekedés +10.525 
Pénzeszköz átadás növekedés 063080   +10.525 
 
8. Közfoglalkoztatás támogatása 
Pénzeszköz átvétel növekedés 041236   +1.920 
Általános tartalék növekedése    +1.920 
 

 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 692.245 ezer forintra változik. 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a rendelet-
tervezet elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015 (VI.25.) és 
10/2015(IX.17.) rendeletekkel módosított 2/2015 (I.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
 
 

12. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési terve 
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: Visszafogott tervezés, érthető okok miatt. A bizottság 
tárgyalta és egybehangzó 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni  a pénzügy munkáját, a pénzügyi vezető munkáját és a 
jegyzőét is. Hangozzon el, hogy ez egy egyensúlyi költségvetés, 636.586 ezer Ft-os bevételi 
és kiadási főösszeggel.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 



114/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetésitervét636.586 ezer forint kiadási főösszeggel, 636.586 ezer forint bevételi 
főösszeggel elfogadja. 

 
 

13. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet  módosítása 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Köszöni Szalai Erzsébetnek a 
munkát.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. 
Molnár Gabriella képviselő: Köszöni Szalai Erzsébet munkáját. 
Bartha Gábor polgármester: Ez egy szakmai anyag, a Szociális bizottság támaszkodhat rá. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló  
4/2015.(II. 26.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

14. Tájékoztató a 2015. évi idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről 
valamint  a 2016. évi közművelődési munkaterv jóváhagyása 
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság elnöke 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Palkovics Zoltánné képviselő: A Kulturális Bizottság tárgyalta, köszöni Kocsis Zsuzsa 
munkáját. A munkatervet a Képviselő-testület tagjaival együtt állították össze, köszöni a 
javaslataikat. Köszöni Zsigáné Kovács Enikőnek az egész éves munkáját, ő a kapocs az iskola 
és a Kulturális Bizottság között.  
Bartha Gábor polgármester: Javasolja, hogy az éves visszatekintés kerüljön be a Krónika 
című újságba.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és egybehangzó 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Szeretné még megjegyezni, hogy ez egy nívós munka, köszöni Kocsis Zsuzsa munkáját. 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni Palkovics Zoltánné. Kocsis Zsuzsa, Zsigáné Kovács 
Enikő munkáját. Ha ezt a határozatot a Képviselő-testület jóváhagyja, akkor bekerül a jövő 
évi költségvetésbe. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 



115/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a  2015. évi 
idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről szóló tájékoztatót, valamint jóváhagyta a 
2016. évi közművelődési munkatervet. 
 
 

15. Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatát érintő 2015-ös  év 
eseményeiről 
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság elnöke 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A Kulturális Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Annyit tenne még hozzá, hogy örömmel vesz részt a kapcsolatépítésben. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és egybehangzó 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

116/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 
nemzetközi kapcsolatát érintő 2015-ös év eseményeiről szóló beszámolót. 
 
 

16. Beszámoló a 2015. évi könyvtári tevékenységről 
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság elnöke 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A könyvtáros jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, ezért neki személyesen köszönte 
meg a munkáját. A kulturális életet erősíti a cserszegi részen a könyvtári tevékenység 
beindulása. A Krónikában beszámol a könyvtáros a megrendelt újdonságokról, amelyek 
között friss bestsellerek is vannak. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és egybehangzó 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Szép munka, örülnek a könyvtári foglalkozásoknak. A 
könyvtáros már most jelezte, hogy a Falunapi rendezvényre is szeretne könyveket kivinni, 
amit nagyon jó ötletnek tart. Örömét fejezte ki, hogy ilyen aktív és új ötletekkel próbálkozik. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

117/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 



Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2015. évi 
könyvtári tevékenységről szóló beszámolót. 
 

17. Szociális ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló 
Előterjesztő: Molnár Gabriella, Szociális Bizottság elnöke 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Molnár Gabriella képviselő: Köszöni Szalai Erzsébetnek a beszámoló összeállítását. 
Köszöni a Szociális Bizottság tagjainak, a polgármesternek, a jegyzőnek, a 
képviselőtársaknak a munkát és a részvételt a bizottság ülésein. Köszöni Kocsis Zsuzsának, 
hogy a Krónikában ilyen formában megjelenhetnek a Szociális Bizottság döntései. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és egybehangzó 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslat elfogadását az elhangzott szóbeli kiegészítéssel. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

118/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Szociális Bizottság 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. 
 

18. Szociális ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni Szalai Erzsébetnek a szakmai munkát. Köszöni Palkovics Zoltánnénak is, mivel az 
általa hozott döntések őt és a munkáját is érintik. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és egybehangzó 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

119/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. 
 

19. Zala Termálvölgye Egyesület egyesületi tagságának megszüntetése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 



Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és egybehangzó 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

120/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megszünteti a Zala 
Termálvölgye Egyesület (LEADER Helyi Akciócsoport) –ben fennálló egyesületi tagságát, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a kilépési nyilatkozat aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
 

20. A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének megállapítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és egybehangzó 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

121/2015.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. I. 
félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A jelen nem lévő képviselő igazoltan van távol? 
Bartha Gábor polgármester: Nem érkezett tőle jelzés, így nem igazolt a távolmaradása. 
A Kérdések, interpellációk és az Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás vagy 
észrevétel, így megköszönte a munkát és az ülést 17 óra 18 perckor bezárta. 

 
 
 

kmf. 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


