
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 20-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, Tolvéth Gyula Tamás, Elekes Istvánképviselők. 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Simon Aladár,  Kemenes Veronika Ágnes 
köztisztviselők. 
Bakos László Róbert, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. 
Beke Tamás, KMB és Bujtor András főtörzsőrmesterek. 
dr. Szalay Andrea jegyző. 
Meghívott vendégek: 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató, Kovács Imréné óvodavezető. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, közöttük dr. Szalay Andrea jegyzőt, 
aki Zalaszántó, Vindornyalak és Várvölgy törvényi felelőse. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület tagjai közül egy fő 
betegség miatt igazoltan hiányzik, a Képviselő-testület  így 6 fővel határozatképes.  Az ülést 
16 óra 10 perckor megnyitotta. 
Javasolja a napirendi sorban a 13. Egyebek pontba  a Tolerancia Barlangkutató Egyesület 
kérelmét felvenni. 
Szavazásra teszi fel a napirendi sort az elhangzott módosítással. 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. 
Kiegészítené  ezt a napirendi pontot egy törvényességi felügyeleti eljárásról szóló 
bejelentéssel. Ezt a törvényességi felügyeleti eljárást, amelynek következményeként az 
adórendeletet változtatni kellett, amelyet november 25-én tárgyalt és elfogadott  a Képviselő-
testület, megszüntette a Zala Megyei Kormányhivatal.  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 3 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. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és talált 2 elírást az előterjesztésben. A 
módosító rendelet 3.§ 2. pontjában a 9.000 ezer Ft helyett 9.500 ezer Ft a helyes összeg és az 
egységes szerkezetben szintén ez az elírás található a 6.§ 2. pontjában. Ennek a módosításnak 
a figyelembe vételével a bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a tavalyi egész éves munkát, a feszes és tartalékos 
gazdálkodást a pénzügyi csoportnak, és a Pénzügyi bizottság odafigyelését. 
A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 699.905 ezer Ft-ra változott. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

1/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat (ezer forintban) hajtja végre a 2015. évi költségvetésében: 
 
1.  Egyéb 

1. 110/2015 (XII.16) számú képviselő-testületi határozat alapján előirányzat 
átcsoportosítás 
Dologi kiadás csökkenése        -600 
Felhalmozási kiadás növekedése       +600 

 
 2. Állami támogatás év végi egyeztetése 
 Állami támogatás növekedése               +5.987 
 Általános tartalék növekedése              + 5.987 
 
 3. Bevételek év végi egyeztetése 
 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (közműhozzájárulás) növekedése  +954 
 Intézményi működési bevétel növekedése (Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül)  +719 
 Általános tartalék növekedése               +1.673 
 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 699.905 ezer forintra változik. 
 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 



Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016 (I.21.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015 (VI.25.) , 
10/2015(IX.17.) és 20/2015 (XII.17.) rendeletekkel módosított 2/2015 (I.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

3. A 2016. évi költségvetési rendelet tervezete 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A bizottság tárgyalta és talált 2 elírást az előterjesztésben. A 
6.§ 2. pontjában a 9.000 ezer Ft helyett 9.500 ezer Ft a helyes összeg és a 4. pontban a 2. 
melléklet helyett a 4. mellékletet kell figyelembe venni. Ennek a módosításnak a figyelembe 
vételével a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Tehát ez a szöveges módosítás történne a rendelet szövegében, 
amelynek bevételi és kiadási főösszegét 703.484 ezer Ft-ban határozták meg. 
Ezzel a módosítással teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

2/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési 
rendelet 703.484 ezer forint kiadási főösszeggel, 703.484 ezer forint bevételi főösszeggel az 
előterjesztésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja. 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott 
módosításokkal. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2016 (I. 21.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről 

 
 

4. Adórendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Az adórendeletet már elfogadta a Képviselő-testület. A kiegészítés az EU-s jogharmonizáció 
okán kell, hogy szerepeljen a rendelet szövegében. A helyi adórendeletben a csekély összegű 
támogatásnak minősülő kedvezményeket kell összehangolni az EU 1407/2013 Bizottsági 
rendeletével. Ezt a változtatást a Miniszterelnökség szakértői elvégezték, ezért van szükség az 
adórendelet újbóli módosítására. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 



Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2016. (I.21.)önkormányzati rendelete 

ahelyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.)önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

 
 

5. Bérleti-üzemeltetési szerződés közcélú szennyvízelvezető rendszer és 
szennyvíztisztító-telep működtetésére 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A DRV szerződésről van szó. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 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 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

3/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületefelhatalmazza a polgármestert 
a közcélú szennyvízelvezetőrendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére.Bérleti–
ÜzemeltetésiSzerződés egyeztetésére, annak megkötésére, aláírására és az ezzel kapcsolatos, 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő : 2016. január 31.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 

6. A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődébe magasabb vezetői 
pályázat kiírása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A vezető óvónő decemberben lemondott a vezetői tisztségéről, a Képviselő-testület elfogadta 
a lemondását, ennek okán kell kiírni a pályázatot. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 



4/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői pályázati 
kiírását. 
Felkéri a Polgármestert a magasabb vezetői pályázat kiírásával és a pályázati eljárás 
lebonyolításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. április 30. 
 
 

7. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében nyári szünet 
engedélyezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérdést, a javaslatuk az, hogy a karbantartási munkák 
elvégzéséhez szükséges időt 5 napra redukálják le, tehát a munkálatokat 30. héten, 2016. 
július 25-29-ig oldják meg.  
dr.Milus Lajos jegyző: A fenntartó az óvoda nyári zárását 2016. július 25- 29-ig engedélyezi. 
A polgármester a saját határozati javaslatát így módosíthatja. 
Bartha Gábor polgármester: Tárgyalásra teszi fel a javaslatot. 
Kovács Imréné óvodavezető: Ez drasztikus redukálás, de meg kell oldani a feladatot így is. 
Bartha Gábor polgármester: Visszamenőleg kiderült, hogy a nyáron sok felnőtt dolgozott 
kevés kisgyermek mellett. Ez az 1 hetes zárás ezért a szabadságokat is érinteni fogja. Kéri a 
vezető óvónőt, hogy tegye lehetővé, hogy a következő napon az óvoda összes dolgozójának 
tájékoztatást adhasson. Kéri, hogy a gyermekfelügyeleti időn kívül szervezze ezt meg, a 
konzultáción elmondják a vezetői pályázat feltételeit, és magyarázatot adnak a rövid nyári 
zárás okaira is. 
Kovács Imréné óvodavezető: Holnap 17 órára összehívja az óvoda dolgozóit. 
Bartha Gábor polgármester: A következőképpen módosított határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: „..a bezárást 2016. július 25. és július 29. közti időpontban” engedélyezi.  
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

5/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2016. július 25. – július 29. közti 
időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése 
érdekében.  
Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, 
akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva 
tartásának időtartama alatt. 
Emellett Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja, hogy ha a 
Hévízi Brunszvik Teréz Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda rendelkezésére áll ennek megoldásában. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 



Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse. 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és az óvodavezető 
 
 

8. Zala Megyei Kormányhivatal információ kérése 
Előterjesztő: Tolvéth Gyula Tamás, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Átadja a Képviselő-testületi ülés vezetését Szeles András 
György alpolgármesternek. 
Szeles András György alpolgármester: Cserszegtomaj község lakosa bejelentést tett a Zala 
Megyei Kormányhivatalnál a Krónika című újság felelős kiadójával kapcsolatosan. A 
bejelentő nem tett bejelentést az önkormányzatnál, egyből a Kormányhivatalhoz fordult a 
bejelentésével. A Zala Megyei Kormányhivatal két kérdésre várja a Képviselő-testület 
válaszát. Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása? 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Felháborodásának ad hangot. Sérelmezi, hogy a kérdező nem 
adja a nevét a kérdéseihez. Kiemelte, hogy helyben nem érkezett reklamáció az újsággal 
kapcsolatban. Leszögezi, hogy a kiadványban megjelentek a tényeket rögzítik. A határozati 
javaslatban egy változtatást javasol: a 2. kérdésre adott válaszban a szöveg így hangozzon: „A 
polgármester nem végzett és nem is végez a gyakorlatban szerkesztői vagy szerzői 
tevékenységet a Cserszegtomaji Krónikában.” 
Mint előterjesztő befogadja a módosítást és így javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
Szeles András György alpolgármester:Nem értik a bejelentő kérdéseit. Azok a Képviselő-
testületi tagok, akik részt vesznek a munkában a bizottsági üléseken, megbeszélik, hogy mi 
jelenjen meg az újságban és mi nem. Mivel a törvény előírja, azért foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot az elhangzott módosítással. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

6/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zala Megyei Kormányhivatal 
információ kérése” című előterjesztést megtárgyalta és a felvetett kérdésekre az alábbi 
válaszokat adja: 
 

1. A polgármesternek, mint felelős kiadónak milyen ráhatása, befolyása van a 
sajtótermék tartalom-meghatározásában? 

Válasz: A polgármesternek, mint felelős kiadónak nincs ráhatása, befolyása a Cserszegtomaji 
Krónika tartalom- meghatározásában.  
 

2. Végez vagy végzett-e a gyakorlatban szerkesztői vagy szerzői tevékenységet a 
sajtóterméknél? 

Válasz: A polgármester nem végzett és nem is végez a gyakorlatban szerkesztői vagy szerzői 
tevékenységet a Cserszegtomaji Krónikában. 
A Cserszegtomaji Krónikának szerkesztését más személy végzi. (az impresszumban a 
törvényi előírások alapján feltüntetésre került) 



Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a „Cserszegtomaj 
Krónika” a lakosság tájékoztatására szolgáló kiadvány, mely hiteles adattartalommal bír. 
Visszautasítja azokat a feltételezéseket, amelyek ezt megkérdőjelezik. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal 
részére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
16 óra 45 perckor Szeles András György alpolgármester 5 perc szünetet rendelt el. 
 
16 óra 50 perckor folytatódik a Képviselő-testület ülése, és Bartha Gábor polgármester 
visszaveszi a Képviselő-testületi ülés vezetését. 
Megköszöni az együttműködést a Keszthelyi Rendőrkapitányságnak és tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy ezen együttműködés keretében a szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak 
a következőkben részt vesznek a Képviselő-testületi üléseken. 
 
 

9. Polgármesteri Hivatal régi épületének bérleti szerződése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 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 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

7/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 21-én közös 
megegyezéssel megszünteti a „Passió” Bt-vel 2014. január 14-én aláírt bérleti szerződést, 
egyben hozzájárul a Lántzky Temetkezési Kft-vel az új szerződés azonos feltételekkel való 
megkötéséhez. 
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

10. Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége támogatási kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, 
hogy az előterjesztésben nem szerepel a támogatás összege. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és  50.000 Ft-ot javasol 
támogatási összegnek. 



Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában az elhangzott szóbeli 
kiegészítéssel teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

8/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny” díjazását, résztvevő diákok étkeztetését 50.000 Ft összeggel támogatja az általános 
tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. február 24. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

11. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, köszöni az átfogó munkát a 
beszámoló készítőjének és a hivatal dolgozóinak. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselő-testületnek. 
dr.Milus Lajos jegyző: Köszöni a Képviselő-testület támogatását a hivatali 
munkavégzéstekintetében. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

9/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Polgármesteri Hivatal 
2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
 

12. Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett javaslat, kiegészítés. 
 
 

13. Egyebek 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: A Tolerancia Barlangkutató Egyesület kérelmét szeretné 
előterjeszteni. Az önkormányzat üzemeltetésében álló tornacsarnokot szeretnék használni, 
2016. február 26. és 28-a között. A tornacsarnokban gyakorlatozást és felkészülést tartanának, 



majd a balatonedericsi Csodabogyós barlangban és a cserszegtomaji Kútbarlangban 
túráznának. Amióta a tornacsarnok üzemeltetése visszakerült a KLIK-től az 
önkormányzathoz, azóta nincsen bérleti szerződése, mert nincs rá szükség. ezért javasolja, 
hogy 20.000 Ft-os bérleti díjat kérjen az önkormányzat az Egyesülettől. Az elhangzott 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

10/2016.(I.20.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolerancia Barlangkutató 
Egyesület rendelkezésére bocsájtja az Önkormányzat működtetésében álló tornacsarnok 
épületét a kért 2016. február 26.-28.-i  időpontban, 20.000 Ft bérleti díj ellenében. 
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a megjelenteknek a munkát és 
16 óra 58 perckor a Képviselő-testületi ülést bezárta. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. január 25. 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


