
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-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, Tolvéth Gyula Tamás, Partics Gyula, Elekes Istvánképviselők. 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Simon Aladár, Fogarasi Andrea,  Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Meghívott vendégek: 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató, Kovács Imréné óvodavezető, Pálmai Melinda 
óvodavezető-helyettes. 
Elek Gyula kérelmező 
Czigány Norbert József 
Elekes József állampolgár 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület minden tagja jelen van,  a 
Képviselő-testület  így7 fővel határozatképes.  Az ülést 16 óra 04 perckor megnyitotta. 
A napirendek között a kiküldött meghívóban 24 pont szerepelt. Javasolja, hogy a hétfői 
Pénzügyi Bizottsági ülésen az Egyebek ponton belül megismert ügyek közül a tárgyalásra 
javasolt témákat tárgyalja a Képviselő-testület. Ezen kívül még egy előterjesztés érkezett a 
Pénzügyi bizottság elnökétől, amit szintén javasol az Egyebek ponton belül tárgyalni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A hétfői ülésen tárgyaltak közül megvitatásra javasolja a 
következőket: 

1.) Szeremley Vanda ajánlata 
2.) óvodavezetői feladatellátással kapcsolatos fenntartói állásfoglalás 
3.) járdaépítéssel kapcsolatos kérdések 
4.) ZMKH kérdése 

 
Bartha Gábor polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén szerepelt Pálinkás Róbert kérelme 
is, azt nem kívánja megbeszélni? 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az ott elhangzottakról tájékoztatja a kérelmezőt, nem kívánja 
tárgyalásra bocsájtani a javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdés, interpelláció nem érkezett.  
 
Szavazásra teszi fel a napirendi sort az elhangzott módosítással. A Képviselő-testület 7 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. 
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 igen és 1 nem szavazattal a beszámolót elfogadta.  
 
 

2. A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
dr.Milus Lajos jegyző: A 2., 3., és 4. napirendi pontok esetén a kormányzati funkció módosult, 
ezt kellett az Alapító Okiratokon átvezetni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A 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 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

11/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
  
 
1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal módosítását a mellékelt okirat alapján. 
 
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát 
kiadja. 
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 
dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak. 
Határidő: 2016. március 7. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

3. A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
dr.Milus Lajos jegyző: Ugyanazt tudja elmondani, mint az előző napirendi pont esetében is. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A 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 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

12/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
1.Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde módosítását a mellékelt okirat alapján. 
 
2.A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerkezetű Alapító Okiratát 
kiadja. 
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló 
dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak. 
Határidő: 2016. március 7. 
Felelősek:  dr. Milus Lajos jegyző 
  Kovács Imréné óvodavezető 

 
 

4. Cserszegtomaj Község Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó 
kormányzati funkciók módosulása/bővülése 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
dr.Milus Lajos jegyző: Ugyanazt tudja elmondani, mint az előző napirendi pont esetében is. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 

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

13/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 5. számú függelék a) 
bekezdését az alábbiak szerint módosítja. 
 
5. számú függelék Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletéhez 
 
a) Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók felsorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 



 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 045120 Út, autópálya építése 
 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
 064010 Közvilágítás 
 066010 Zöldterület-kezelés 
 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 072111 Háziorvosi alapellátás 
 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 082044 Könyvtári szolgáltatások 
 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 086020 Helyi, térségi tér biztosítása, működtetése 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 107051 Szociális étkezés 
 107052 Házi segítségnyújtás  
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a rendelet függelékének egységes szerkezetbe foglalásáról 
gondoskodjon, továbbá a döntést megküldje a Magyar Államkincstárnak. 
 
Felelős:   dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
 

5.  2016. évi közbeszerzési terv  
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 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

14/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy amennyiben 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete olyan tétellel 
módosul, mely eléri a 2015. évi C. tv 68. §-ban meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, 
elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet is. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 

6. Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a 
alapján 
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 6 igenés 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

15/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ezer Ft 

Megnevezés 
Sor-
szám 

Tárgyév 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 
1. évben 2. évben 3. évben 

Helyi adók 1. 157.700 157.700 157.700 157.700 
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 10.000 
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 

4. 
    

Részvények, részesedések értékesítése 5. 
Vállalat értékesítéséből, privatizációból 
származó bevételek 

6. 
    

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 

Saját bevételek (1+…….+7) 8. 168.700 158.700 158.700 158.700 



Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 84.350 79.350 79.350 79.350 
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (11+…17) 

10. 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 0 0 0 0 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12. 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13. 
Adott váltó 14. 
Pénzügyi lízing 15. 
Halasztott fizetés 16. 
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 

17. 
    

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…….+25) 

18.                -                     -                     -                     -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.         
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20.         
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.         
Adott váltó 22.         
Pénzügyi lízing 23.         
Halasztott fizetés 24.         
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25.         

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0  0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (9-26) 

27. 84.350 79.350 79.350 79.350 

 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 
kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat 
kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő 
testület részére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

7. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi adóbevételeiről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen a felmerült kérdésekre választ 
kaptak, a Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. a 
határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 



16/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának 2015. évi adóbevételeiről szóló beszámolót. 
 
16 óra 21 perckor a polgármester átadja a Képviselő-testület ülésének vezetését az 
alpolgármesternek. 
 
 

8.  Civil szervezetek, egyházak 2015. évi támogatásának elszámolása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Szeles András György alpolgármester:Ismertette a napirendet. 
Hozzátette, hogy nem minden civil szervezet számolt el megfelelően. 
dr.Milus Lajos jegyző: Most kapta meg a Képviselő-testület Rácz Tamás, a Cserszegtomajért 
Közhasznú Alapítvány képviselőjének elszámolását. 100.000 Ft-ot kapott az Alapítvány, 
ebből 29.345 Ft-tal számolt el, és kérné, hogy a maradék 70.655 Ft-ot az idei évre vezessék át. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány nem 
számla alapján számolt el. Azt javasolja, hogy számoljanak el számlák alapján, a többi civil 
szervezet elszámolását fogadják el. 
 
16 óra 24 perckor a polgármester visszaveszi a Képviselő-testületi ülés vezetését. 
 
Boros Lajosné pénzügyi vezető: Az említett összeget már megkapta az Alapítvány, a 
maradékkal a következő évben kellene elszámolniuk. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra teszi fel határozat részjavaslatát, mely szerint a 
Cserszegtomajért Alapítvány 2015. évi elszámolását elfogadja és a maradék összeggel pedig a 
2016. évben kell elszámolnia. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal elfogadta a határozat részjavaslatát. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy ezt a módosító indítványt befogadják-e a 
határozatba? 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal befogadta a határozat részjavaslatát a határozatba. 
Javasolja, hogy a Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány nyújtsa be újból az 
elszámolását, számlákkal kiegészítve, 2016. március 15-ig. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy ezt a módosító indítványt befogadják-e a 
határozatba? 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal befogadta a határozat részjavaslatát a határozatba. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a következő módosításokkal: 

1.) A 4. sz. mellékletben felsorolt civil szervezetek elszámolását elfogadja a Szeghalmy 
Bálint Református Egyházi Alapítvány kivételével, akit arra kér, hogy 2016. március 
15-ig újból nyújtsa be az elszámolását számlákkal alátámasztva. 

2.) A Cserszegtomajért Alapítvány 2015. évi elszámolását elfogadja, a maradék 70.655 
Ft-tal a 2016. évben kell elszámolnia.  

Bartha Gábor polgármester: A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 



17/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

 
1.) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2015 
(I.29.) önkormányzati rendelete 4. számú mellékletében felsorolt civil szervezetek és 
egyházak támogatásának elszámolását a Szeghalmy Bálint Református Egyházi 
Alapítvány elszámolásának kivételével az előterjesztés mellékleteit képező 
elszámolási adatlapok és beszámolók alapján elfogadja, valamint felkéri a Szeghalmy 
Bálint Református Egyházi Alapítvány képviselőjét, hogy 2016. március 15-ig 
számlákkal alátámasztva nyújtsa be ismét  az elszámolását. 
 

2.) A Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány által 29.345 Ft-ról beadott elszámolást 
elfogadja és hozzájárul, hogy a fennmaradó 70.655 Ft-ról a 2016. évben számoljon el.  

 
 

9. Civil szervezetek, egyházak 2016. évi támogatása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az elszámolások alapján mérlegeltek és a következő 
támogatási összegeket határozták meg: 
 

- Aranykorúak: 600.000 Ft 
- Tátika: 300.000 Ft 
- Z+D futball: 900.000 Ft 
- Z+D lábtoll: 550.000 Ft 
- Z+D asztalitenisz: 270.000 Ft 
- mondern tánc: 600.000 Ft 
- íjászat: 100.000 Ft 
- Kis Szent Teréz plébánia: 300.000 Ft 
- Magyarok Nagyasszonya plébánia: 300.000 Ft 
- Kék Balaton citerazenekar: 200.000 Ft 
- Shotokan karate: 300.000 Ft 
- Gyöngyös népdalkör: 100.000 Ft 
- Polgárőr Egyesület: 600.000 Ft 
- Alternatíva Egyesület: 100.000 Ft 
- Hagyományőrző Egyesület: 400.000 Ft 
- Vívóklub: 150.000 Ft 
- Vajda Öregdiákok: 220.000 Ft. 

 
Ez összesen 5.990.000 Ft. a maradék 10.000 Ft kerüljön az általános tartalék keretbe. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

18/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 



 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendeletében elkülönített 6.000 eFt-ot az alábbiak szerint 
osztja fel a benyújtott támogatási kérelmek alapján:  
 
 
 
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 600.000 Ft 
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 300.000 Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 900.000 Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 550.000 Ft 
Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 270.000 Ft 
Diáksportkör Moderntánc  600.000 Ft 
Diáksportkör Íjászat 100.000 Ft 
Balaton Felvidék Borvidék Hegyközsége  
Kis Szent Teréz Plébánia 300.000 Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 300.000 Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház  
Kék Balaton Citerazenekar 200.000 Ft 
Shotokan Karate Egyesület 300.000 Ft 
Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 100.000 Ft 
Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány  
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 600.000 Ft 
Alternatív Természetbarát Egyesület 100.000 Ft 
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület 400.000 Ft 
SZ-L Bau Balaton Vívóklub 150.000 Ft 
Vajda János Öregdiákok Egyesülete 220.000 Ft 
 
A fennmaradó 10.000 Ft az általános tartalék keretbe kerül. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. március 23. 
 
 

10. A polgármester 2016. évi szabadságolásának terve 
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 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

19/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 



 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármester 2016. 
évi ötvennégy nap szabadságát az előterjesztés mellékletének ütemezésében elfogadja. 

 
 
 

11.  Főépítészi pályázat kiírása 
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 teszi fel szavazásra a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igenés 1 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

20/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 
főépítészi pályázati kiírást. 
Felkéri a Polgármestert a pályázat kiírásával és a pályázati eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére, valamint a Horiterv Építészműhely 
Kft-vel az átmeneti időszakra 2016.02.01-2016.05.31. napjáig szerződés megkötése a 
főépítészi feladatok ellátására az előző szerződés feltételeinek változatlanul hagyása (kivéve: 
heti egy nap jelenlét ügyfélfogadási időben) mellett. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. június 1. 
 
 

12.  Pálinkás Róbert 8360 Keszthely, Napfény sor 18/B. szám alatti lakos 
kérelmeElőterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 
 

21/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 



 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pálinkás Róbert 8360 
Keszthely, Napfény sor 18/B. szám alatti lakos által felajánlott Cserszegtomaj, 245/1. hrsz.-ú 
437 m2 térmértékű „közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú földrészlet valamint 
kialakítás alatt lévő 247/1. hrsz.-ú 79 m2 térmértékű „közforgalom elől el nem zárt 
magánút”művelési ágú ingatlanok valamint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
500/9731 hányadú résztulajdonát képező525 m2térmértékű „beépítetlen terület” művelési ágú 
osztatlan közös ingatlanok pénzmozgás nélküli ingatlancseréjét előzetesen támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére, amennyiben  az  ingatlancsere feltételei rendelkezésre állnak. 
 
Határid ő: 2016. május 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

13. Boros Krisztián 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 2/G. szám valamint Pallanki 
            Judit 8767 Alsórajk, Béke u. 48. szám alatti lakosok kérelme  

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

22/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Boros 
Krisztián 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 2/G. szám valamint Pallanki Judit 8767 Alsórajk, 
Béke u. 48. szám alatti lakosok tulajdonában lévő  Cserszegtomaj, Dr. Vajkai Aurél u. 
2412/12. hrsz. ingatlan közműellátása érdekében vezetékes ivóvíz- és szennyvízcsatorna 
hálózat bővítés magánerős beruházás keretében történő megvalósításának ellentételezéseként 
a mellékelt megállapodás aláírásával a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének 
kötelezettségétől eltekint. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával. Felkéri a 
jegyzőt, hogy az átvett vízilétesítmények önkormányzat vagyonában történő átvezetéséről 
gondoskodjon.   
 
Határidő: 2016. december  31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

14. Romsics Károly és Romsicsné Bódis Zsuzsanna kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A határozati javaslat 2. pontjában „kötelezettséget vállalnak” 
helyesbítéssel 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

23/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

 
1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 

1204/6 hrsz.-ú  „zártkerti művelés alól kivett terület” művelési ágú  ingatlan 
belterületbe vonását támogatja.  

2) Felkéri a polgármestert, hogy készíttesse elő az ingatlan tulajdonosaival kötendő azon 
megállapodást, amely alapján kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő 
valamennyi költség átvállalására. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
megállapodást aláírja. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírását követően a 
belterületbe vonási kérelem benyújtására. 

 
 
Határid ő: 2016. április  30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

15. Cserszegtomaj közigazgatási területén közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A 3. számú Bőgnerköz kivételével a Pénzügyi Bizottság  3 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a módosító indítványt. Ezzel együtt teszi fel 
szavazásra a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

24/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata a közterületek elnevezéséről és a házszámozás, 
valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló. önkormányzati 
rendelet végrehajtásáról szóló tájékoztatást megismerte, azt az előterjesztés szerint elfogadja. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alábbi közterületek 
elnevezéséről dönt, figyelembe véve a község hagyományait, már meglévő elnevezéseit: 
 
 



S.sz. Hrsz. Utca neve 
1 02 Kövecses utca 
2 04 Legelő utca 
3 017/68 Sziklai utca 
4 022/77 Fagyal utca 
5 043/8 Napsugár utca 
6 049/47 Kiskert köz 
7 049/137 Gyümölcsös köz 
8 058/46 Kalász utca 
9 058/105 Napraforgó utca 
10 059 Repce utca 
11 061/33 Kökény utca 
12 061/39 Jakabdombi utca 
13 061/52 Eke utca 
14 061/53 Eke utca 
15 062 Kökény utca 
16 063/107 Pirit utca 
17 063/118 Mező utca 
18 063/120 Földműves utca 
19 063/183 Jakabdombi utca 
20 080 Ösvény köz 
21 089 Kenderkút utca 
22 095/1 Csatorna utca 
23 096/2 Forrás utca 
24 100 Dobogói utca 
25 0103 Lápos utca 
26 0105 Barkás utca 
27 0108/20 Új rét utca 
28 0110 Forrás utca 
29 0122/1 Orbán tér 
30 0133 Csókakői utca 
31 0137 Kútcsapás utca 
32 0141/10 Vadvirág köz 
33 0141/30 Vadrózsa utca 
34 902/1 Okkerbánya köz 
35 2048/3 Gyöngyös köz 
36 2169 Csák György rét utca 
37 2142/4 Nagy Rezim utca 
38 2323 Nagy Rezim utca 
39 2313/4 Gyurgyalag köz 
40 248 Kútcsapás utca 
41 760 Sziklai utca 

  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztés illetve a határozat 30napra történő kifüggesztéséről 
gondoskodjon, és a lakossági észrevételekkel együtt a Képviselő-testület elé terjessze a 
végleges döntési javaslatot. 
 
Határidő: 2016. március 30. 



Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

16. Elek Gyula szennyvízelvezetési kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

25/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Elek Gyula, a Cserszegtomaj, Hársfa 
utca 2285 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosának a Hársfa utca szennyvíz ellátásának bővítése ügyében 
benyújtott kérelmét megtárgyalta. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületetámogatja  a Hársfa utcai hiányzó 
szennyvízcsatorna szakasz  bérleti-koncessziós díj terhére történő megépítését, felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közcélú szennyvízelvezető rendszer  Gördülő Fejlesztési Tervét a víziközmű 
szolgáltató DRV ZRT.-vel módosíttassa, és elfogadásra nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 
 
 

17. Festmények elhelyezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örül, hogy méltó helyre kerülnek a képek. A Pénzügyi 
Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 

26/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a „Szabad 
Művészet”Alkotótábor Alapítvány megszűnésével Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
birtokába került képek egy részének a Keszthelyi Kórházban történő elhelyezését. 
Felkéri a polgármestert az elhelyezésről szóló megállapodás megkötésével kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

18. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése – járműbeszerzés ételkiszállításhoz 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 

27/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejti azon szándékát, hogy 
részt kíván venni a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztési c. a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázaton, 
amellyel lehetőség nyílik új gépjármű beszerzésére. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános tartalékból legfeljebb 3.000 eFt - ot 
biztosít, ha sikeres pályázat esetén nem fedezné a gépjármű vételárát az elnyert összeg. A 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

19. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Mindenki időben leadta a vagyonnyilatkozatát, teljesítésre 
került a kötelezettség. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 

28/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. Megállapítja, hogy 2016. január 30-ig minden 



önkormányzati képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget 
tett. 
 
 

20. A közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések, javaslatok intézéséről   
tájékoztató 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 

29/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta  a 
közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések, javaslatok intézéséről  szóló tájékoztatót. 
 
 

21. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi külügyi tervéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Kérdezi az Elnök Asszonyt, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 
Palkovics Zoltánné képviselő: Nem kívánja kiegészíteni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem   szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 

30/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta  az Önkormányzat 
2016. évi külügyi tervéről szóló tájékoztatót. 
 

22. Rezi Község Önkormányzat TOP-4.1.1-15. számú „Egészségügyi alapellátás  
infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat támogatása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 



Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 

31/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rezi Község 
Önkormányzata a Településfejlesztési Operatív Program Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális  fejlesztése pályázati konstrukciók alapján a TOP-4.1.1-15. azonosítószámú  
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű kiírásra történő pályázat 
benyújtását Felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására. 
 
 
Határid ő: 2016. február 29. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 

23. Kérdések, interpellációk 
 
Bartha Gábor polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett kérés. 

 
24. Egyebek 

 
1.) Szeremley Vanda ajánlata 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette az ajánlatot. Az írásbeli előterjesztés is kiadásra 
került. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 

32/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a pályázati szakértői 
tevékenység ellátására a CARAGANA Kft Kőszegszerdahely, Alkotmány u. 27. (képviseli: 
Szeremley Vanda ügyvezető)  szám alatti vállalkozó árajánlatát  bruttó 50.000,- Ft/hó 
összegben. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vállalkozási 



szerződés érvénybelépését 2016. március 1. napjában határozza meg, a szerződés megkötését 
egy évre szóló határozott időtartamra hagyja jóvá.  
 
Elek Gyula meghívott vendég, kérelmező: Köszöni, hogy jóváhagyták a kérelmét. Most 
kezdene építkezni, szeretne több információhoz jutni. Nyárra szeretne lakhatási engedélyt 
kapni. 
Bartha Gábor polgármester: Az infrasrtuktúra biztosítása részben önkormányzati feladat. A 
csatornahálózat fejlesztését a DRV Zrt. végzi. az ez évi fejlesztések között ez az útszakasz 
nem szerepel a Gördülő Fejlesztési tervben. a most meghozott határozattal arra vállaltak 
kötelezettséget, hogy a Gördülő Fejlesztési tervbe bekerül az említett útszakasz. A 
kivitelezéshez szükséges pénz rendelkezésre áll, a díjak befizetéséből kerül vissza az 
önkormányzathoz un. koncessziós díjként. Ha bekerül ez az útszakasz a tervbe, módosítani 
kell a megállapodást, utána lesz kiírható a verseny a kivitelezési munkálatokhoz. Határidőt 
nem tud mondani. A kolléga értesíti majd, ha módosításra kerül a Gördülő Fejlesztési terv. 
Elek Gyula: Kell-e neki hozzájárulást fizetni? 
Bartha Gábor polgármester: Nem kell. A kényelmetlenségek miatt kéri a segítő 
közreműködését. 
 

2.) Óvodavezetői feladatellátás 
 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A jelenlegi vezető megbízatása lejár. Kérdezi őt, hogy a 
fennmaradó 4 hónapban vállalná-e az óvoda vezetését. 
Kovács Imréné óvodavezető: Nem szeretné vállalni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A mai napig nem tudják, hogy mi volt az oka a 
lemondásának. 
Kovács Imréné óvodavezető: A továbbiakban csak óvodapedagógusként szeretne dolgozni. 
Bartha Gábor polgármester: A továbbiakban az SZMSZ rendelkezései lépnek életbe. Kérdezi 
a jegyzőt, kell-e döntést hozni az ügyben? 
dr.Milus Lajos jegyző: Nem kell döntést hozni ebben az ügyben. Jelen van a helyettes is, amíg 
nem neveznek ki mást, addig a helyettes viszi az óvodavezetői feladatellátást tovább. A 
helyettesnek kell kijelölnie helyettest, aki az elfoglaltságai esetén őt helyettesíti. 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni Kovács Imréné munkáját. Az óvodának  a gyermekek 
érdekeit kell szolgálnia. A fenntartó részéről biztosítják a teljes önállóságot, úgy, ahogy eddig 
is. A kérés csak annyi, hogy a megszokott színvonalon lássák el a feladataikat. Kérdezi a 
helyettest, hogy van-e kérése, kérdése a vezetéssel kapcsolatban. 
Pálmai Melinda vezető-helyettes: Köszöni a lehetőséget, számított a felkérésre, igaz szűkebb 
körben.  családi problémáit említi, amelyek miatt jelenleg nem tud biztosat mondani. Kéri a 
polgármestert, hogy egy személyes megbeszélésen tárgyalják meg az ügyet. 
Bartha Gábor polgármester: Úgy véli, hogy az óvoda SZMSZ-ét mind a ketten ismerik, nem 
állíthatják a fenntartót ilyen helyzet elé, hogy nem legyen vezetője az óvodának. Kéri, hogy 
sürgősen tisztázzák a helyzetet, az óvoda zökkenőmentes működésének érdekében. Úgy 
gondolja, hogy az óvoda megkapott minden elvárható támogatást. 
Elekes István képviselő: Több olyan helyi családról is tud, akik nem ide íratják be a 
gyermekeiket óvodába, ennek személyi okai vannak. Az óvodában olyan személyi felvételek 
történtek, amiket kritikával illettek a közösség tagjai. Ezek a személyek nem tudnak szakmai 
múltat felmutatni. Úgy gondolja, az óvodában feszültség van, nem rombolni kellene, hanem 
rendezni a helyzetet. 
Bartha Gábor polgármester: A pályázatok elbírálásába nincs beleszólása a fenntartónak. 
Kovács Imréné óvodavezető: A döntéseket ő hozta, vezetőként. 



Bartha Gábor polgármester: Kételkedik abban, hogy attól függ a beíratás, hogy kik 
dolgoznak az óvodában. 
Partics Gyula képviselő: A most előállt helyzetben mi a hivatali ügymenet? 
dr.Milus Lajos jegyző: A vezető helyettesének kell a vezetői feladatokat ellátnia, a törvény 
erejénél fogva, ez nem felkérés, hanem a kötelessége.  A helyettesítési feladatokkal meg kell 
bíznia valakit.  
Bartha Gábor polgármester: A fenntartónak kötelességei vannak, ez nem szubjektív indokok 
alapján működik. A Képviselő-testület részt vett teljes személyzeti értekezleten is, a fennálló 
problémákat ott is meg lehetett volna vitatni. 
Elekes István képviselő: A kialakult helyzeten is látszik, hogy milyen sikeres volt az említett 
megbeszélés. 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a felhívást. Az óvodavezetői pályázat már nyilvános, a 
fenntartó az óvoda működéséhez a pénzt továbbra is biztosítani fogja. 
 

3.) Járdaépítéssel kapcsolatos kérdések 
 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Nincs szándékában vitát gerjeszteni. Szembesültek vele, 
hogy az Elekes István képviselő háza előtti járdaszakaszt rendbehozatta valaki. 
Elekes István képviselő: Több feljelentés is érkezett ellene. Az ügyekben döntés is született. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Ön építtette a járdát? 
Elekes István képviselő: Az ügyvédje foglalkozik az üggyel. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A válaszához kapcsolódott volna a következő kérdése: Ön, 
mint helyi képviselő. ismeri-e a helyi jogszabályokat? 
Csak azt szeretné kérni, hogy amit építtetett , azt legalizálja. 
Elekes István képviselő: Aki bejelentette az építést, az döntse el, hogy mit jelentett be. 
Olvassák el az ügyben hozott végzéseket. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A tevékenység, amit végzett, az engedélyköteles. A 
Képviselő-testület tagja tartsa be a helyi előírásokat. 
Elekes István képviselő: Milyen adatszolgáltatást szeretne tőle kérni? 
Partics Gyula képviselő: Úgy véli, hogy a képviselő társával elbeszélnek egymás mellett. Azt 
szeretné tudni, hogy amit készíttetett, az kinek a tulajdona. 
Elekes István képviselő: 2004 óta ő jár be rajta, az az ő tulajdona. Abban az utcában mindenki 
építtet a háza elé bejárót, mivel az a járda veszélyes. 
Partics Gyula képviselő: Kinek a tulajdona a térkő, amit lerakatott? 
Bartha Gábor polgármester: Csak arra szeretnének választ kapni, hogy kié az , ami oda 
épült? Az egy közterület, nem azé, aki bejár rajta. 
Ha a Képviselő-testület tagja nem tartja be a helyi szabályokat, akkor mások sem fogják. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Kérjen engedélyt, tegye hivatalossá. 
Elekes István képviselő: Álszentnek nevezi képviselő társa véleményét, mely szerint szép az 
elkészült járda, de bárki eleshet rajta. Nem érti, hogy miért várták meg, amíg elkészült, miért 
nem jelezték előbb, hogy kötelességei vannak. 
Arra hivatkozva, hogy pacemaker-je van és rosszul érzi magát,  17 óra 50 perckor elhagyja az 
ülést.  
Bartha Gábor polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület létszáma 6 főre 
csökkent. 
Elekes József vendég: Ez az egész csak vegzálás. Az a járda már 10 éve ott van. 
Szeles András György alpolgármester: A járda egybefüggő volt. Baleset esetén kié a 
felelősség? 
Bartha Gábor polgármester: Az Ön által választott képviselő is itt ült, aki javasolhatta volna, 
hogy javítsák meg az említett  járdaszakaszt. 



Elekes József: Mi a különbség az átalakítás és a helyreállítás között? 
Bartha Gábor polgármester: Elekes István rosszindulatú megjegyzésnek tekintette, hogy 
szépnek titulálták a megépített járdát. Az a probléma, hogy a köz tulajdonával történt valami, 
nem tudni, hogy ki által. Az említett eljárásokban hozott határozatok nem döntötték el a 
közterület sorsát. A hivatalba naponta érkeznek kérelme, ilyen és ehhez hasonló ügyekben. Ha 
a lakosok kérnek engedélyt, a Képviselő-testület tagja miért nem? 
Elekes József: Kéri Tolvéth Gyulát, hogy a családja egyik tagját se járassa le se ő, se a 
barátnője. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Nincs barátnője, felesége van, senki nem beszél a 
családjában a felszólaló fiáról. 
Elekes József: A lányáról van szó. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A felesége nem tesz ilyet. Azt milyen hozzáállásnak tartja, 
amit a fia az internetes honlapján tanusít? Azt kéri, hogy a fia töltsön ki egy kérelmet és adja 
be engedélyeztetésre. 
 

4.) A Zala Megyei Kormányhivatal kérdése 
 
Szeles András György alpolgármester: Az előző kérdésükre is az volt a válasz, hogy a 
polgármester, mint a Képviselő-testület képviselője van megjelölve felelős kiadóként az 
újságban. dr. Milus Lajos jegyző: Ismertette a Magyarország Önkormányzatairól szóló 
törvény 130. §-ának ide vágó részleteit. 
Bartha Gábor polgármester: Nem érti, hogy a polgármestert, mint az Önkormányzat egyik 
szervét miért kérdezik? Folyik valamilyen eljárás az Önkormányzat bármelyik szerve ellen? 
Itt szeretné elmondani, hogy őt, mint cserszegtomaji lakost Elekes István polgári peres 
eljárásba vonta, amiért szerinte megsértette a jó hírnévhez és a becsülethez való jogát. Ezért 
500.000 Ft bánatpénzt követel. 
Egyéb hozzászólás hiányában a Pénzügyi Bizottság elnöke által előterjesztett határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
 

33/2016.(II.24.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zala Megyei Kormányhivatal 
információ kérése” című előterjesztést megtárgyalta és a felvetett kérdésre az alábbi választ 
adja: 
 

1. „A Cserszegtomaji Krónika önkormányzat honlapján közzétett 2015. októberi 
számának 3. oldalán szereplő „Elhallgatta – a bíróság döntött” című cikk alatt Bartha 
Gábor polgármester szerepel szerzőként.” 

Válasz: A cikk Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményét 
tükrözi. A témával kapcsolatosan ezt a 37/2015.(IV.29) sz. képviselő-testületi határozat, 
továbbá a 2015. április 29-i, 2015. május 27-i, 2015. június 24-i, 2015. szeptember 16-i, 2015. 
október 28-i képviselő testületi jegyzőkönyvek is alátámasztják. 
A hivatkozott újság 3. oldalán több közzététel is szerepel,- mint ahogy annak többi számában 
is-, mely alatt a polgármester neve szerepel azért, mert a Képviselő-testületet a polgármester 
képviseli. 



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. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Zala Megyei 
Kormányhivatalt, hogy az információ kérésével kapcsolatosan, annak indokáról és tartalmáról 
részletesen tájékoztassa az Önkormányzatot. 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezi, hogy a megjelent vendég kíván-e szólni? 
Czigány Norbert: Egy őrző-védő cég tulajdonosa. A polgármester meghívására van itt. 
Bartha Gábor polgármester: Referenciákkal bírnak a keszthelyi oktatási intézményektől is. 
Czigány Norbert: 15 éve alapította a cégét. Iskolákban 6 éve végeznek szolgálatot. Az iskolai 
munka tulajdonképpen egy gondnoki szolgáltatást jelent. Formaruhában a bejáratnál 
ügyelnek, hogy az átmenő forgalmat csökkentsék. Megszűrik az iskolába belépőket. A szülők 
eddigi visszajelzései pozitívak voltak. Az őr feladata az, ha probléma adódik, akkor 
közbelépjen, de elvégeznek bármilyen feladatot, amivel megbízzák őket. Egy évben 8.5 
hónapra számláznak, havi bruttó 240.000 Ft-ot. Általában 7 órától 17 óráig tart a szolgálat, de 
ha igény van másra, az csak megbeszélés kérdése. 1 hónap próbaidőt ingyenesen felajánl. 
Komoly vagyonvédelmi biztosítással is rendelkeznek. 
Bartha Gábor polgármester: Minden esetben az önkormányzatokkal szerződnek? 
Czigány Norbert: Mindenkivel van szerződésük, aki működteti az iskolákat, a KLIK-kel is, az 
önkormányzatokkal is, és a Szakképzési Centrummal is. Teljes felelősséget vállalnak, és a 
település rendezvényeit is biztosítják ingyen, amennyiben szükség van rá.  
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Örül, hogy itt maradt az ülés végéig. 
Bartha Gábor polgármester: Invitálja a megjelenteket és minden érdeklődőt a következő 
eseményekre:  

- március 06-án a Nőnapi ünnepségre,  
- a Szabó István emlékünnepségre,  
- Március 15-én a fáklyás felvonulásra és a megemlékezésre, illetve 
- a Képviselő-testület márciusi ülésére. 

 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, 18 óra 42 perckor bezárta a Képviselő-testület 
ülését. 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. március 02. 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
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