
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 23-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, Palkovics 
Zoltánné, Tolvéth Gyula Tamás,Elekes Istvánképviselők. 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Kocsis Zsuzsanna, Simon Aladár,   Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Meghívott vendégek: 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató, Kovács Imréné óvodavezető, ZomborynéKismihály 
Brigitta védőnő. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 5 tagja jelen van,  a Képviselő-
testület  ígyhatározatképes. Molnár Gabriella képviselő betegség miatt nincs jelen, Partics 
Gyula képviselő pedig egy Leader ülésen vesz részt. Az ülést 16 óra 55 perckor megnyitotta. 
Köszönik az iskola 1. osztályának meglepetés  húsvéti ajándékát. 
A napirendi sorhoz várja a hozzászólásokat. Amennyiben nincs, szeretné jelezni, hogy a 14. 
Egyebek pontba szeretne 4 témát felvenni: 

1. Székelyföldért Alapítvány kérelme, 
2. Emlékhely kialakítása a temető tartalék területén, 
3. Falubejárás időpontja, 
4. Király István keszthelyi lakos kérelme. 

A 13. napirendi ponthoz sem kérdés, sem interpelláció nem érkezett. 
További hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a napirendi sor tartalmát. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
napirendi sor tartalmát. 
A napirendi sor sorrendjében a következő módosításokat javasolja a vendégekre való 
tekintettel: 
Kéri, hogy az első pontban az 5. napirendi pontot, a második pontban a 10. napirendi pontot, a 
harmadik pontban a 11. napirendi pontot , a többi napirendet sorrendben utánuk tárgyalják.  
További hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a napirendi sor sorrendjét. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 
módosított napirendi sort. 
 
 
 

1. Óvodai beíratási időpont és a 2016/2017 nevelési évben induló óvodai csoportok 
számának meghatározása  
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 hiányábanszavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete5 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

34/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
1.) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beíratás 
időpontját 2016. április  25-26.napokban határozza meg.  
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatást 
a község honlapján, illetve a helyben szokásos módon, valamint az óvodában közzétegye.  
Határidő: 2016. március 24. 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 

   Pálmai Melinda intézményvezető helyettes 

2. ) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016/2017-os 
nevelésiévben a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható 
csoportok számát 5 csoportban határozza meg, melyből 1 csoport az egységes óvoda-
bölcsődei csoport, 4 pedig óvodai csoport.  
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt 
tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan 
vegye figyelembe a jogszabályi (törvényi, illetve hatályos Alapító Okirat) szerinti 
csoportlétszámokat.  
 
Határidő: 2016. március 24., illetve az óvodai beíratás időpontja 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 Pálmai Melinda intézményvezető helyettes 
 
 

2. Beszámoló a védőnői szolgálat 2015. évi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester:Rezi Község részéről az alpolgármester megjelent az ülés 
kezdetekor, de a polgármester tájékoztatta, hogy nem merült fel kérdés az előterjesztéssel 
kapcsolatban, a Képviselő Asszony sem kívánta azt kiegészíteni, így az ülés kezdete előtt 
távozott. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 



35/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2015. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 
 
 

3. 2015. évi védőnői beszámoló a területi ellátás helyzetéről  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:Köszöni a részletes szakmai beszámolót. A bizottság tárgyalta 
és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: A védőnők kérték a fertőtlenítő meszelést, ami a Húsvét utáni 
héten megtörténik. Kérdezi a megjelent védőnőt, hogy ők tapasztaltak-e a munkájuk során az 
internetkapcsolatban problémákat? 
ZomborynéKismihály Brigitta védőnő: Ők nem itt a rendelőben használják az internetet, így 
nem tud nyilatkozni erről.  
Bartha Gábor polgármesterEgyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

36/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre vonatkozóan a 
területi ellátás helyzetéről szóló védőnői beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete 
szerint elfogadja. 
 
 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
eltelt időszak alatt tett intézkedésekről.   
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 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 4 igen és 1 nem  szavazattal elfogadta a beszámolót. 
 
 

5. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 



 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a pénzügyi vezető és a kollégái munkáját. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

 
37/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat hajtja végre a 2016. évi költségvetésében: 
 
1. Az általános tartalék változásai 900070 

1. 8/2016 (I.20.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Katasztrófavédelmi 
Ifjúsági Verseny” támogatása 
Pénzeszköz átadás növekedése 084031    +50 
Általános tartalék csökkenése     -50 
 
2. 18/2016 (II.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján civil szervezetek 
támogatásának csökkenése 
Pénzeszköz átadás csökkenése 066020    -10 
Általános tartalék növekedése     +10 
 
3. 27/2016 (II.24.)számú képviselő-testületi határozat alapján a TOP-4.2.1-15 
pályázaton keresztüli Gépjármű beszerzés önereje  
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    +3.000 
Általános tartalék csökkenése     -3.000 

 
2.  Egyéb 

1. Eredeti előirányzatot érintő módosítás: 
Állami támogatás növekedése 900020    +229 
Intézményi működési bevétel csökkenése 011130  -229 
 
2. Állami támogatás egyeztetéséből adódó módosítás 
Intézményi működési bevétel növekedése 011130  +229 
Általános tartalék növekedése 900070    +229 
 
3. 2016. évi nettó előleg finanszírozás összege 2015. évről  

 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 018010 +11.621 
 Egyéb finanszírozási bevétel 011130     +11.621 
 
 4. Sportöltöző tetőtéri átalakításának költségei 

Dologi kiadás csökkenése 066020     -1.500 
Felhalmozási kiadások 081030     +1.500 
 
5. 18/2016 (II.24.) számú képviselő-testületi határozat alapján a civil szervezetek 
támogatása a 4. számú mellékletben átvezetésre kerül. 



 
 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 715.334 ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
Szavazásra teszi fel a Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016 (I.21) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016 (III.24.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (I.21) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

38/2016.(III.23.) 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 24. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 
 



7. Szeghalmy Bálint Református Egyházi Közhasznú Alapítvány 2015. évi 
támogatásának ismételt elszámolása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:Örül, hogy az Alapítványnak sikerült elszámolni, a Bizottság 
2 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 5igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

 
39/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szeghalmy Bálint Református 
Egyházi Közhasznú Alapítvány 2015. évi támogatásának elszámolását az előterjesztés 
mellékletét képező elszámolás alapján elfogadja.  
 
 
 

8. Zalaispa Társulási Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 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 5 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

40/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zalaispa Társulási 
Megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala 

Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

 



Határid ő:2016. április 15. 
Felelős:    Bartha Gábor polgármester  
 

9. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközművek 
vagyonértékelése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 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 5 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

41/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületeCserszegtomaj Község 
Önkormányzatának tulajdonában lévő víziközművekvagyonértékelésetárgyúelőterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített 
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésében 
szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű 
szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 
2.§. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. 
A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 1 876 499 532 Ft. Az Önkormányzat tulajdonában 
lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített 
vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely 
vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli 
nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. Június 30-i 
fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált 
beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek.  A 2016. január 1-jei 
bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a víziközmű vagyonra vonatkozó vagyonnyilvántartás vezetésére vonatkozó 
előzetes szándéknyilatkozat aláírására. 

 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
 
 

10. Cserszegtomaj Község Önkormányzat és a Református Egyházi Alapítvány 
együttműködési megállapodás megkötése a Védőháló a családokért  EFOP-1.2.1-
15 pályázaton való részvételhez 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 



(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: A Kulturális Bizottság is tárgyalta és részt vett az elkészítésében 
is. Köszöni a Kulturális Bizottság elnökének és Kicsis Zsuzsának a munkát. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

42/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Szeghalmy 
Bálint Református Egyházi Alapítvánnyal együttműködési megállapodást kötve, részt kíván 
venni a „Védőháló a családokért  EFOP-1.2.1-15” számú pályázaton. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás 
megkötésére és aláírására továbbá pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. április 14-ig, nyertes pályázat esetén a pályázat befejezéséig 

 
 
 

11. dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 2015. évi beszámolója a működési hozzájárulás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a fogorvos  úr megjelent az ülés kezdetekor, de mivel 
rendelési ideje van, a beszámolójával kapcsolatban nem merült fel kérdés és nem is kívánta 
azt kiegészíteni, így nem várta meg az ülés kezdetét. A fogorvosok ebben az évben 
változtatásokat várnak. A fogorvos úr tájékoztatása szerint ez volt az első éve, amikor a 
gazdálkodását egyensúlyba tudta hozni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

 
 
 
 
 



43/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 
(8360 Keszthely, Vadaskerti u. 8.) beszámolóját Cserszegtomaj Község Önkormányzata által 
nyújtott működési hozzájárulás felhasználásáról megismerte, azt az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 
 

12. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A lomtalanítást igény szerint megtartanák, de csak az őszi 
szezonban. 
Bartha Gábor polgármester: A hulladéktörvény változása a nyári időszakban várható. A 
jelenlegi lomtalanítással kapcsolatos szabályozás senkinek sem előnyös. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A kiadott anyagban a falukapu felállításának határideje június 
22-e. Kéri, hogy ezt változtassák meg április 20-ra. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az előterjesztésben szerepel három elírás. Kéri ennek 
javítását. 
Bartha Gábor polgármester: Befogadja a javaslatot, mely szerint a 13. sorban 2015. helyett 
2016, a 15. sorban 2015. helyett 2016., a 18. sorban a dátum 2016. április 20., a 19. sorban 
2015. helyett 2016., és egy új sor a következő szöveggel: A lomtalanítás az őszi időszakban 
kerül lebonyolításra, határidő: 2016. november 30. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

44/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi szezonra 
való felkészülés feladatait az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. A kulturális és szabadidős programok nagyságrendjéhez igazodó hatékony 
tájékoztatás, annak érdekében hogy a rendezvények rövid időn belül turisztikai 
eseménnyé, vonzerővé váljanak az idegenforgalmáról híres térségben. 

2. Színvonalas, széles érdeklődést kiváltó műsorok beépítése a községi rendezvények 
programjába, a költségek mérlegelésével. 

3. Az iskola udvari rendezvény terület aszfaltburkolatának szélesítése keleti irányba. 
Határidő: 2016 június 1. 

4. „Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik” fenntarthatósági park szakszerű gondozása, 
felügyelete.  

5. A rendezvények lebonyolításához elengedhetetlen hatósági bejelentések megtétele, 
technikai, higiéniai és egyéb eszközök biztosítása, azok rendben tartása, a tisztaság 
folyamatos fenntartása. 

6. A környezet rendjének tisztaságának javítása a községben  
7. Tomaji, és Cserszegi temető parcelláinak, útjainak gondozása. 
8. A „ Tündérkert” köré gyümöcssövény telepítése. 



Határidő: 2016. április 01. 
9. Pipacs játszótér eszközeinek festése. 

Határidő: 2016. április 27. 
10. A megrongálódott utcanév táblák, tájékoztató táblák, közúti jelzőtáblák javítása, 

karbantartása. 
Határidő: 2016. május 30. 

11. A korai tavasz beköszönte miatt 2016. április elejei kezdéssel a közterületeink, 
temetőink és árokpartjaink folyamatos kaszálása. 

12. Folyamatos felszólításokkal ösztönözzük az ingatlantulajdonosokat a gondozatlan 
ingatlanok gondozására. 

13. A község önkormányzati útjainak kátyúzása. 
Határidő: 2016. június 22. 

14. Ösztönözni kell a lakosságot és az ingatlantulajdonosokat a hulladékszállítás és 
elhelyezés fő szabályainak betartására. 
Intézkedés kezdeményezése a keszthelyi Hadi úton és környezetében 
rohamosan szaporodó hulladék elhelyezés megszüntetésére. 

15. Szakszerű virágosítás 
Határidő: 2016. május 28.   

16. A közterületen frissen ültetett növények nyári öntözése a kora reggeli órákban. 
17. Orbán tér faszerkezeteinek festése. 

Határidő: 2016. április 16. 
18. Pajtika úti elágazóban „Falu kapu” kialakítása 

Határidő: 2016. április 20. 
19. dr. Vajkay Aurél tér kialakítása 

2016. szeptember 15. 
20. A közbiztonság javítása érdekében az idegenforgalmi szezonban a körzeti       

megbízottak, polgárőrök fokozott járőrözése a település közigazgatási területén, 
különös figyelemmel a Kárpát utca környéki, Hadi út melletti illegális 
szemétlerakásra. 

21. A lomtalanítás az őszi időszakban kerül lebonyolításra. Határidő: 2016. november 
30. 

 
13. Kérdések, interpellációk 

 
Bartha Gábor polgármester: Nem érkezett sem kérdés , sem interpelláció. 
 
 

14. Egyebek 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

 
1. Székelyföldért Alapítvány kérelme 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a csatlakozást. 
dr.Milus Lajos jegyző: Az volt a megállapodás, hogy most csak az elvi támogatásról 
biztosítják őket, az anyagi támogatásról később tárgyalnak. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a szóbeli  
határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen   szavazattal az alábbi határozatot hozta. 



 
45/2016.(III.23.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Székelyföldért Alapítvány 
kérelmét megismerte, az Alapítványt elvi támogatásáról biztosítja. Az anyagi támogatás 
mértékéről a későbbiekben dönt. 
 
 

2. Nemzeti összetartozás emlékhely kialakítása 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A kialakított tartalék területen kerülne kialakításra, az általános tartalék terhére. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a  határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem   szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nemzeti összetartozás 
emlékhely kialakítását. Ehhez a 2016. évi költségvetésben elkülönített általános tartalék 
terhére 700 eFt-ot biztosít. 
Felkéri a polgármestert az emlékhely kialakításával kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2016.06.15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

3. Falubejárás időpontjának meghatározása 
 
Bartha Gábor polgármester: Javasolja 2016. április 04-ét, 8 órai indulással a Polgármesteri 
Hivatal elől. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatja a javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a szóbeli  
határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen   szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falubejárás időpontját 2016. 
április 04-én 8.00 órára tűzte ki.  
 

4. Király István kérelme 
 
Bartha Gábor polgármester: A levél most érkezett,  kérdezi, hogy tartsanak-e 5 perc szünetet, 
amíg mindenki átolvassa a kérelmet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Élne a lehetőséggel.  
 
Bartha Gábor polgármester: 17 óra 33 perckor 5 perc szünetet rendel el, 17 óra 38-ig. 



17 óra 38 perckor folytatódik a Képviselő-testület ülése. 
 
Bartha Gábor polgármester: A kérelem a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó kérdést is 
érint és  adóhatósági kérdést is.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Van hatályos adórendeletünk, egyenlőre ne módosítsák. Azt 
javasolja, hogy gyűjtsék össze a problémákat és az adórendelet felülvizsgálatakor 
foglalkozzanak velük. A kérelmező a terület hasznosításával kapcsolatban nézzen utána a 
lehetőségeinek. 
Bartha Gábor polgármester: A magántulajdont törvény védi.  A Képviselő-testület a kérésnek 
megfelelően a levél tartalmát megismerte, megtárgyalta. Ez a kérdés adóhatósági kérdés, 
ehhez nem szükséges a Képviselő-testület döntése. 
dr.Milus Lajos jegyző: Az adóhatósági kérdés nem pontos megfogalmazás, a Képviselő-
testület döntését a jegyző. mint hatóság hajtja végre. 
Bartha Gábor polgármester: Tegye fel szavazásra az elhangzottakat? 
dr.Milus Lajos jegyző: A Képviselő-testület megfogalmazta az álláspontját, ezt hozzák a 
kérelmező tudomására. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában kérdezi a Képviselő-testületet, 
hogy elfogadják-e az elhangzottakat? 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen   szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Király István kérelmező 
levelének tartalmát megismerte és megtárgyalta. A kérelmében foglaltakkal az adórendelet 
felülvizsgálata esetén tudnak érdemben foglalkozni. 
 
Tájékoztatja a Képviselőket és a megjelenteket, hogy a soron következő rendezvények a ma 
megjelent Krónikában olvashatók! 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, 17 óra 47 perckor bezárta a Képviselő-testület 
ülését. 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. március 29. 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


