
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 
14-én 16 órára összehívott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
                         Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Molnár Gabriella, Tolvéth Gyula Tamás,Partics Gyula, Elekes Istvánképviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár, Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Meghívott vendégek: 
Szalai Klára óvodavezető, Király István kérelmező. 
Valamint:  
Koroncz Katalin óvodavezető-helyettes, Debreczeni István, Kondorosi Gézáné, Kondorosi 
Géza lakosok. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 7 tagja jelen van,  a Képviselő-
testület  ígyhatározatképes. Az ülést 16 óra 04 perckor megnyitotta. 
A kiküldött meghívó 17 napirendi pontot tartalmaz. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A 16. napirendi pontba javasolja felvenni Bajusz László 
kérelmét, a 17. pontba a Vajda Diáknapokkal kapcsolatos kérelmet, a 18. napirendi pontba a 
Völgy utcai pléh feszülettel kapcsolatos kérelmet. 
Bartha Gábor polgármester: Az óvodai nevelés nélküli munkanappal kapcsolatos kérés pdf. 
formátumban minden képviselőnek megküldésre került, a 12. napirendben tárgyalnának a 
kérésről. 
dr.Milus Lajos jegyző: A nevelés nélküli munkanapról szóló tájékoztatást a Képviselő-
testületnek csak tudomásul kell vennie, döntést nem igényel. 
Bartha Gábor polgármester: Kéri, hogy a megjelent Király István kérését vegyék figyelembe, 
és a megjelent vendégekre való tekintettel javasolja, hogy az 1. napirend után  tárgyalják a 3., 
4., 8., 11. és 12. napirendeket, majd utána a kiküldött napirendi sornak megfelelően a többi 
napirendet.  
Szavazásra teszi fel a napirendi sort az elhangzott módosításokkal. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi sort. 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
eltelt időszak alatt tett intézkedésekről.   

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
Bartha Gábor polgármester :A Pénzügyi Bizottsági ülés jegyzőkönyvében megtalálhatóak az 
elhangzottak, amit annyival egészítene ki, hogy szeptember 06-án a Polgármester és a jegyző 
képviselte az Önkormányzatot a Keszthelyi Járásbíróságon. Elekes István képviselő 
követelését nem jogerősen a bíróság elutasította, és Elekes Istvánt az ügyvédi költség 
megfizetésére kötelezte.  
Elekes István képviselő: Kettőször kell megfizetnie az ügyvédi költséget. 
Bartha Gábor polgármester: Az Önkormányzattal szembeni követelés elutasításáról számolt 
be, a magánszemély elleniről nem, mert az nem tartozik a Képviselő-testület elé. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását az elhangzott 
kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
 

2. Cserszegtomaj, Kápolna sor tulajdonrendezés  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottsága határozati javaslat szövegében az 
alábbi módosítást javasolja: a „ kisajátítási eljárás” szöveg helyett további egyeztetés 
lefolytatását javasolja, a határidő 2018. december 31-re módosul. A határozati javaslat 
fejlécében az arab szám római számra módosul! 
Bartha Gábor polgármester: Kéri a megjelent Király Istvánt, hogy fejtse ki az elképzelését. 
Király István kérelmező:Az ügy, amelynek okán most itt van, már régóta húzódik. A kérdéses 
telkek esetében felajánlotta az ingatlancserét az önkormányzatnak, de a felajánlott telek 
kisebb volt, mint amit kapott volna. Ezután értékegyeztetés történt, majd felajánlotta a leendő 
Sport utcán lévő területeket, de arra még rá kellett volna fizetnie, azt meg nem akarta. 
Szerinte nem csak a Sport utcát, hanem a Dolomit utcát is rendezni kellene, ha ott is odaadja a 
telkeket, akkor megoldható lenne a csere. 
Úgy gondolja, hogy több utat kellene kialakítani, főleg K-NY-i irányút. 
Van kettő problémás területe ott, ahol a kisebbség is lakik, akik tönkretették az egyik telkén 
található gyümölcsfáit, a másik telkének a határára pedig egy építményt húztak fel. 
Adómentességet is kért rá, de nem kapott. Ezeket a területeket nem tudja hasznosítani. 
Bartha Gábor polgármester: A problémáját komplexen kell kezelni, ez okozza a gondot is. 
Az adótörvény nem ad lehetőséget a telkek tekintetében a könnyítésre, a magas adóteher 
abból adódik, hogy sok a tulajdona. A telekre való ráépítés kérdése az építési hatósághoz 
tartozik, ezekkel az ügyekkel pedig a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal építéshatósági 
ügyintézője foglalkozik, mivel Cserszegtomajon már nincs építési hatóság. Sajnos a 
telekadóból befolyó bevételek nem könnyítik meg a falu működését, mivel ebből az összegből 
nem lehet az utak karbantartására költeni. 
A Helyi Építési Szabályzat egy érvényes rendelet, amely tartalmazza az említett utcák 
kialakítását. Ennek ellenére egy utca létrehozása hatalmas anyagi terhet jelent, és az ott lakók 
közül sem mindenki partner ebben a munkában. A Képviselő-testület nem állt el attól a 
szándékától, hogy a Rendezési Terv végrehajtásra kerüljön, de amíg az érintettek szándéka 
nem egységes, addig nem lehet érdemben tárgyalni, ezért határoztak meg egy viszonylag 
távoli időpontot az ügy rendezésére. Ez a területrendezés csak cserével hajtható végre, 
pénzmozgás nélkül.  



Tájékoztatja Király Istvánt, hogy azokra a területeire, amelyeken nincsen közmű, és 
mezőgazdasági hasznosítás folyik rajta, a Nemzeti Agrárkamarától kérhet igazolást, amely 
alapján adómentességet kaphat. 
Elekes István képviselő: Úgy véli, hogy Cserszegtomajnak nem lenne szüksége a telek- és az 
építményadóra, ha takarékosabban gazdálkodna. Zala megyében 310 település van, amelynek 
85 %-ban nincsen semmilyen adó.Az építési hatóság helyi jelenlétére csak annyiban reagálna, 
hogy a kerítése, a járda felbontása és az udvarában található fal kérdésében is egy jegyző 
jelentette fel, ezért azt gondolja, hogy a hivatalnak, amelyet szintén az adófizetők pénzéből 
tartanak fenn, sok jogi lehetősége lenne arra, hogy fellépjen a nem hivatalosan létrehozott 
építményekkel szemben.  
Bartha Gábor polgármester: A Képviselő Úr is engedély nélkül készítette el az előbb említett 
építményeit, de ez most nem az adott napirendhez tartozik. Az ingatlanadó helyett lehetett 
volna kommunális adót is bevezetni, ami sokkal kevésbé lett volna humánusabb, mint a 
mostani megoldás. Azt pedig tudni kell, ha nincs adóbevétele a falunak, akkor számos más 
lehetőségtől is elesik az önkormányzat. A hivatalnak pedig államigazgatási kötelezettségei is 
vannak, ám a működését csak 45 %-ban támogatja az állam. 
dr.Milus Lajos jegyző: Felszólítja Elekes István képviselőt, hogy amennyiben az előző 
hozzászólásában róla beszélt, mint „ egy jegyző”, akkor bizonyítsa az állításait.  
Elekes István képviselő: A szóban forgó ügyekben kapott hivatalos iratokon szerepel, hogy ki 
kapja még kézhez ezeket az iratokat és minden iraton szerepel Cserszegtomaj Község 
Jegyzője.  
dr.Milus Lajos jegyző: A Polgármesteri Hivatal azért kapja meg ezeket az iratokat, mert az 
adott ügy a településsel kapcsolatos. Visszautasítja Elekes István önkormányzati képviselő 
„egy jegyző” feljelentéssel kapcsolatos állítását. 
Elekes István képviselő: Ha nem az itt élők adójából tartják fenn a hivatalt, akkor miből? 
Bartha Gábor polgármester: A költségvetési rendeletből látszik, hogy mennyi az állami 
támogatás. 
Király István kérelmező: Azt kifogásolja, hogy az adórendeletben nincs meghatározva a 
fizetendő adó felső határa. 
 
Király István 17 óra 08 perckor távozott. 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában befogadja a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát és az így módosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
94/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Cserszegtomaj, Kápolna sor 
K-i útszakasz megnyitása érdekében a Cserszegtomaj, 257. – 276. – 280/1. – 282/2. – 293/3. – 
418/2. hrsz. ingatlanok vonatkozásában további egyeztetés lefolytatását javasolja. Felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 



3. Cserszegtomaj, Sport utca – Dolomit utca – Kápolna sor 
tulajdonrendezésElőterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

 (előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
Bartha Gábor polgármester:Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslat „B” verzióját azzal a módosítással, hogy a határidő 2017. december 31-re módosul és 
a határozati javaslat fejlécében az arab számok római számra módosulnak. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában befogadta a Pénzügyi Bizottság 
javaslatát és szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

 
95/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Sport utca – 
Dolomit utca – Kápolna sor tulajdonrendezése ügyében hozott  104/2011.(IX.13.) számú, 
117/2011.(X.26.) számú valamint 140/2013.(IX.11.) számú határozatait visszavonja, a 
tulajdonrendezést ebben a formában nem kívánja végrehajtani. Felkéri a polgármestert a 
területcserékkel kapcsolatos alternatívák kidolgozására, és azok  Képviselő-testület elé történő 
beterjesztésére. 
 
Határid ő: 2017. december 31. 
Felelős:   Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

4. Völgy utcai pléhfeszülettel kapcsolatos kérelem 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Debreczeni István kérelmező: Csak annyi lenne a kérése, hogy ez a feszület maradhasson ott, 
ahol jelenleg áll. 
Bartha Gábor polgármester: Ez most magánterület, ahol jelenleg a feszület áll? Milyen 
állapotban van? 
Debreczeni István kérelmező: A fia telkének a mezsgyéjén áll most a feszület. 
Bartha Gábor polgármester: Kimennek megnézni, hogy a feszület környezete megfelelő-e, 
amennyiben nem, ezen változtatni fognak. 
dr.Milus Lajos jegyző: A Képviselő-testület csak közterületek felett rendelkezik. 
Bartha Gábor polgármester: Már van olyan műszere az önkormányzatnak, amellyel 
bemérhető, hogy az adott pont kinek a területén van. 
Debreczeni István kérelmező: A 113/7 hrsz-ú telek a fiáé, a 35/80 hrsz-ú teke a szomszéd 
kukoricása és ennek a kettő teleknek a déli határánál a diófa alatt található a feszület. 
Bartha Gábor polgármester: Ebben az esetben a Képviselő-testületnek nincsen hatásköre 
döntést hozni, mivel az magánterület. 
 
 
 
 



5. Beszámoló a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Szeretettel köszönti az óvoda új vezetőjét és a helyettesét. 
Szalai Klára óvodavezető: A beszámolót még a megbízott óvodavezető készítette, csak a nyári 
beszámoló az ő munkája. Az óvoda karbantartási bejárása még nem történt meg, ez 
szeptemberre várható, akkor tudja megmondani, hogy mire lesz még szüksége. 
Bartha Gábor polgármester: Az új vezetés egy fejlesztő szoba kialakítását tervezi a most 
raktárnak használt helyiségben, ehhez természetesen minden segítséget megkapnak. 
Szalai Klára óvodavezető: Erre azért van szükség, mert jelenleg a tornaszobában dolgozik a 
logopédus, a fejlesztő pedagógus, ezért az eredeti funkciójára már nem tudják használni. A 
jelenlegi raktár pedig azért lenne jó erre a célra, mert a fejlesztő munkatársak ezen a szobán 
keresztül az udvart és az ovi helyiségeit is meg tudják közelíteni. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

96/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról szóló  
beszámolóját megtárgyalta és azt az előterjesztés mellékletei szerint elfogadta.  
 
 

6. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde laptop vásárlási 
kérelme 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Kéri  a Képviselő-testületet, hogy a napirend részeként fogadják el a nevelés nélküli 
munkanapról szóló tájékoztatást. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

97/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde vezetőjének kérését megtárgyalta és az általa vezetett intézmény részére a 
benyújtott árajánlat alapján 658 e Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször 
módosított 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.21.) önkormányzati rendeletének 
módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felkéri Szalai Klára intézményvezetőt, hogy az igényelt eszközök beszerzéséről 
gondoskodjon. 



 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Szalai Klára intézményvezető 
Határidő: 2016. november 30.  
 
 

7. 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 támogatja a költségvetési rendelet 
módosítását. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem  szavazattala következő határozatot hozta. 
 

98/2016.(IX.14.) 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. 90/2016 (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján I. Cserszegtomaji 
Futás megrendezése 
Általános tartalék csökkenése      - 800 
Dologi kiadás növekedése 082092     + 800 
 

2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. Szabó István Általános Iskola pedagógusainak szakmai napi útiköltsége 
 Általános tartalék csökkenése      -159 
 Dologi kiadás növekedése 011130      +159 
 
 2. Óvodások Veszprémbe utazásának költsége 
 Általános tartalék csökkenése      -92 
 Dologi kiadás növekedése 011130      +92 
 

3. „Cserszikék” Tánccsoport Lévai Európai Bajnokságra utazásának költsége és 
nevezési díja 

 Általános tartalék csökkenése      -168 
 Dologi kiadás növekedése 011130      +168 
 

4. 92/2016 (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Lénárd Gábor 
alkotásairól készült könyv kiadásának támogatása 
Általános tartalék csökkenése      -100 
 Átadott pénzeszközök növekedése 066020     +100 
 
5. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása 
Általános tartalék csökkenése      -100 
Felhalmozási kiadás növekedése 082094     +100 



 
 
6. Hévízi Európa Kupa Karate versenyre érmek biztosítása 
Általános tartalék csökkenése     -80 
Személyi juttatás növekedése 011130    +53 
Munkaadót terhelő járulékok 011130    +27 
 
7. Gyenesdiási Festetics Vágtán való részvétel nevezési díja 
Általános tartalék csökkenése     -50 
Dologi kiadás növekedése 011130     +50 

3.  Egyéb 
 1. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 
 Állami támogatás növekedése 018010    +17.688 
 Átadott pénzeszköz növekedés 063080    +17.688 
 
 2. Forgatási célú kincstárjegy vásárlás (átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése) 
 Értékpapír vásárlás 018030      +160.000 
 Értékpapír beváltás 018030     +160.000 
 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 917.205ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a költségvetési rendelet módosítását. A 
szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem  szavazattala következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (III.24.) és 

8/2016 (VI. 30.) rendeletekkel módosított 2/2016 (I.21) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
8. Cserszegtomaj, Kápolna sor Hegyalja utcára levezető közterületi szakasz  

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Ez az útszakasz veszélyes, a csapadékvíz lefolyása is sok kárt okoz. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta  és támogatja a határozati 
javaslat elfogadását. 
Bartha Gábor polgármester: Azzal a módosítással teszi fel szavazásra, hogy a határozat 
fejlécében az arab számok helyett római számok szerepelnek. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal akövetkező  határozatot hozta. 
 



99/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 
tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Kápolna sor 250/1. hrsz. „közterület” művelési ágú ingatlan 
Hegyalja utcára levezető 36 m hosszúságú útszakaszán a jármű forgalom megszűntetését. A 
forgalmi rend változás miatt telepítendő 2 db „Forgalmi rend változás” és 2 db „Mindkét 
irányból behajtani tilos” közlekedési táblák kihelyezéséhez szükséges anyagi fedezetet az 
általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

9. Hegedűs Zoltán és Szabó Veronika Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 18.  
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 tárgyalta és azt javasolja, hogy 
kérjenek be három árajánlatot és az októberi soros ülésen tárgyaljanak róla. A határozat 
fejlécében az arab számok római számokra cserélendők. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított 
határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

100/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hegedűs Zoltán és 
Szabó Veronika Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 18. szám alatti lakosok kérelmét, mely az 
önkormányzat tulajdonát képező „közút” művelési ágú 783 m2 térmértékű  Cserszegtomaj, 
Margaréta utca 1806/2. hrsz. ingatlanon út kiépítésének megvalósítására irányul. Felkéri a 
polgármestert, hogy az út kivitelezésével kapcsolatban három ajánlatot kérjen be, és azt 
terjessze az októberi Képviselő-testületi ülés elé 
Határidő: 2016. október 28. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

10. Cserszegtomaj község szennyvízhálózatának Gördülő Fejlesztési Terve (2017-
2031.) 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot változatlan formában. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 



 
101/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 21-18421-1-006-01-05  
MEKH kóddal rendelkező DRV_S_211 sorszámú szennyvízelvezető rendszer Ellátásért 
Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. Évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 
Tervet elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal általi jóváhagyásához szükséges teljes hatósági eljárásra szóló meghatalmazás 
aláírásával. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 16.              
 
 

11. Vegyes tulajdonszerkezetű vízi közmű  rendszerek 2017-2031. évi Gördülő 
            Fejlesztési 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 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. 
 

102/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 12-18421-1-035-01-13  
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_212 sorszámú  ivóvíz rendszer Ellátásért Felelőse a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. Évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 
elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal általi jóváhagyásához szükséges teljes hatósági eljárásra szóló meghatalmazás 
aláírásával. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 16.              
 
 

12. Cserszegtomaj község területén történő konténeres lomtalanítás költségeinek   
biztosítása 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 



A szerződés a ma érvényes hulladék hasznosítási törvény alapján készült el. Az eddig 
megszokott lomtalanítási forma nem létezik, azt is közösen fizették a falu lakói, azok is, akik 
nem raktak ki lomokat. A mostani lomtalanítási akcióban két szigetre lehet a lomot szállítani, 
ahol konténereket fognak felállítani. Ezeken kívül folyamatban van két szelektív 
hulladékgyűjtő sziget kialakítása is, az egyik a Széles utcán, a másik a Teleháznál.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat 
elfogadását. Azt remélik, hogy az új lebonyolítású lomtalanítás folytán szebb lesz a 
településkép. Annyi kérés lenne, hogy a lakosok kapjanak egy olyan tájékoztató anyagot, 
amelyben felsorolják, hogy az egyéb hulladékokat, amelyeket a Zalaispa nem szállít el, hová 
lehet lerakni.  
Bartha Gábor polgármester: A Krónika különszámában is benne lesz ez a téma. 
Szalai Klára óvodavezető: Az iskolai papírgyűjtéshez csatlakozna az ovi is. Azt is meg 
lehetne hirdetni, hogy akinek van felesleges papírhulladéka, azt adják le az oviba és ott 
tárolják a gyűjtésig.Meghirdették az elektronikai hulladék gyűjtést is.  
Bartha Gábor polgármester: Az iskola pincéjében, ami más célra került kialakításra, de nem 
használják, lehet majd az elektromos hulladékokat gyűjteni. Ez a pince kívülről is 
megközelíthető.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

103/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete Cserszegtomaj területén történő 
őszi lomtalanítással a lakossági tájékoztatásban szereplő feltételekkel egyet ért, és ehhez 
költségvetése általános tartalékából legfeljebb 1.500.000 Ft-ot biztosít. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. október 08.              
 
 

13. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához való csatlakozás tárgyalása. 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Kéri javítani, hogy az előterjesztés a szeptember 14-i ülésre készült, nem a 15-ire. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: A Pénzügyi Bizottság által javasolt összeg 1.300 e Ft.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

104/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 



kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.  
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az abban foglaltaknak megfelelően fog eljárni. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon elektronikus adatbázisban 
rögzíti. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az elektronikus adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozat aláírására. 
Erre a célra a 2017. évi költségvetésében 1.300 e Ft-ot biztosít.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester    
Határidő: Csatlakozási nyilatkozat megküldésére 2016. október 03. 
  „A” és „B” típusú pályázatok kiírására 2016. október 04. 

Beérkezett pályázatok elektronikus adatbázisban való rögzítése és elbírálása 
2016. december 08. 

 
 

14. Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
állami támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
( szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság  a határozati javaslat „B” változatát 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Az állam szén és tüzifa vásárláshoz segítséget nyújt a 
rászorulóknak. A tüzifát csak konyhakészen lehet a rászorulóknak adni, de a feldolgozási és 
szállítási költség olyan magas, hogy nem kívánnak a pályázaton részt venni.  A Szociális 
Bizottság minden évben támogatta a rászorulók tüzifa vásárlási kérelmeit. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat „B” változatát. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

105/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő állami támogatás igénylésére nem nyújt be pályázatot. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: Azonnal  
 
Mivel  Képviselő-testület a „B” változatot egyhangúlag elfogadta, ezért az „A” változatot nem 
teszi fel szavazásra. 
 
 
 



15. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester:Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását 
javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Kormányrendeletben meghatározottak szerint kötelezően 
bevezetésre kerül az ASP rendszer. Minden közpénzzel gazdálkodó intézménynek 
csatlakoznia kell a rendszerhez. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

106/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásra az Mötv 114.§-a és az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) számú kormányrendeletben 
megfogalmazottak alapján.  
A gazdálkodási rendszer csatlakozásának vonatkozásában az e-közigazgatásért felelős 
miniszter egyedi hozzájárulása esetén, továbbá ha a pályázat benyújtásának nem kizáró oka, 
akkor az interfészes csatlakozást választja. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére, és a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti 
kötelezettségek teljesítésére. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
 

16. „Európa a polgárokért program – Testvérváros-projekt” Pályázat  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Harmadik alkalommal pályáznak, Dálnok és még kettő partner 
település bevonásával. HA nyer a pályázat, jövő év májusában kezdik el megvalósítani a 
projektet.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

107/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Európa a polgárokért program 
– Testvérváros-projekt” kiírt pályázaton részt kíván venni. 



Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával és nyertes pályázat esetén a lebonyolítással 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

17. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármster 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

108/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bajusz László közalkalmazotti 
jogviszonyát 2016. december 13. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
Felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés megszűntetésére és a hozzájuk kapcsolódó 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. december 13.  
 

18. Vajda Diáknapok 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
20.000 Ft-ot kérnek az idei Vajda Diáknapok megrendezéséhez. Önkormányzati rendelet 
rendelkezik arról, hogy az államháztartáson kívüli szerveket milyen formában támogathatja az 
önkormányzat Képviselő-testülete. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testületnek nem kell 
határozatot hoznia, mivel közpénzt ilyen célra nem adhatnak. Aki akarja, civilként 
támogathatja a diáknapokat. 
Partics Gyula képviselő: A Vajda Öregdiákok Alapítványt civil szervezetként támogatta a 
Képviselő-testület. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel a több tárgy és hozzászólás nem volt, 18 óra 17 perckor a 
Képviselő-testület soros ülését bezárta. 
 
Cserszegtomaj, 2016. szeptember 20. 
 
 
 
Bartha Gábor dr.Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


