
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26-
án 16 órára összehívott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
                         Cserszegtomaj, dr. Bakonyi K. u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Molnár Gabriella, Tolvéth Gyula Tamás,Partics Gyula és Elekes István képviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea,Kemenes Veronika Ágnes 
köztisztviselők, 
Bakos László Róbert a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. 
Meghívott vendégek: 
Szalai Klára óvodavezető, Klie Zoltán főépítész. 
Valamint: 
Koroncz Katalin óvodavezető-helyettes. 
 
 
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  ígyhatározatképes. Az ülést 16 óra 08 perckor megnyitotta. 
A kiadott napirendi sor módosítását kezdeményezi a következőképpen: 

- A Kérdések, interpellációk ponthoz határidőn belül nem érkezett kérés. 
- az Egyebek pontba kéri felvenni a következő témákat: 
- 1.) Vajda János gimnázium Alapítványának kérelme 
- 2.) Rákóczi szövetség kérelme 
- 3.) Tomaji plébánia járda aszfaltozása 
- 4.) Iskolaudvar aszfaltozása 
- 5.) Teleház működése és ezzel kapcsolatosan a Polgárőrség kérelme 
- 6.) óvoda válaszlevele 
- 7.) könyvtáros dolgozó nyugdíjazása 
- A napirendi sorban 12. pontba kéri felvenni Bugovics Anita közalkalmazotti 

jogviszonyának megszűntetése iránti kérelmét, amelyet zárt ülés keretében kell a 
Képviselő-testületnek tárgyalni.  

Mivel nem érkezett egyéb javaslat a napirendekkel kapcsolatosan, ezért szavazásra teszi fel a 
módosított napirendi sort. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi sort. 
 
Napirend előtt szeretné megosztani a Képviselő-testület tagjaival, hogy Keszthely Város 
Önkormányzata Balatoni Évadnyitó Ünnepségre hívja a Képviselő-testület tagjait, április 30-
án és május 01-én. Ugyanekkor Hévíz városában Boldog Békeidők Hévíze című 
programsorozat kezdődik.  
Április 27-én  a Sármellék Emlékparkban 14 órakor büszkeségfalat avatnak a Gulag emlékév 
és az ’56-os események emlékére.  



Május 11-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiállítás megnyitóra vár mindenkit a 
keszthelyi Balaton Színházba. 
Kéri becsatolni dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnökének levelét, amelyben köszönti 
a Nagyközséget.  
Felolvassa dr. Gárdos Tamás, a Vajda Öregdiákok Egyesület elnökének levelét, amelyben 
gratulál a nagyközségi cím eléréséhez. 
 

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 :Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Szép, egységes munka, köszöni az elkészítőjének. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Elekes István képviselő: Látja, hogy a rendelet 5. számú mellékletében mekkora összeget 
rendeltek a posta előtti útszakasz kialakításához. Kérdezi, hogy miért nem látta az anyagot, 
ami alapján az összeget meghatározták, hiszen ígéretet kapott arra, hogy betekinthet az 
iratokba. 
Bartha Gábor polgármester: Ügyfélfogadási időben természetesen betekinthet az iratokba. 
Melyik ügy iratait szeretné megtekinteni? 
Elekes István képviselő: Az említett költségvetési tételhez rendelt iratokat, árajánlatokat, 
anyagokat szeretné megnézni. 
dr. Milus Lajos jegyző: Az árajánlatokat bekérték, amint megérkeznek, megtekintheti őket. 
Elekes István képviselő: A versenyszférában, ahol dolgozik, ez a folyamat úgy működik, hogy 
elkészül a terv, ahhoz egy költségvetés, és utána kérik be az árajánlatokat. 
Bartha Gábor polgármester: Ez nem a versenyszféra. Az ügyhöz még nem érkeztek meg az 
árajánlatok. Melyik nap lenne megfelelő? 
Elekes István képviselő: Május 08-án jönne be megtekinteni az anyagot. 
dr. Milus Lajos jegyző: Simon Aladár községgazdánál tud betekinteni, ő a felelőse az ügynek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazattal a következő 
határozatot hozta. 

48/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat hajtja végre a 2017. évi költségvetésében: 
 
1. Az általános tartalék változásai 900070 

1. 8/2017 (II.01.)számú képviselő-testületi határozat alapján szakvélemény elkészítése  
Dologi kiadás növekedése 011130     + 400 
Általános tartalék csökkenése     - 400 
 
2. 38/2017 (III.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján 1657/25 hrsz-ú telek 
határainak rendezése 
Dologi kiadás növekedése 066020     + 300 
Általános tartalék csökkenése     - 300 
 
3. 39/2017 (III.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján Posta előtti terület 
rendezése 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    +3.800 
Általános tartalék csökkenése     -3.800 
 
4. 42/2017 (III.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján „Katasztrófavédelmi 
Ifjúsági Verseny” támogatása 
Pénzeszköz átadás növekedése 084031    +40 
Általános tartalék csökkenése     -40 

 
2.  Egyéb 

1. Állami támogatás (2016. évről áthúzódó bérkompenzáció): 
Állami támogatás növekedése 900020    +150 
Általános tartalék növekedése 900070    +150 
 
2.  Személyi juttatások módosulása 
Személyi juttatás növekedése      +6.941 
Munkaadót terhelő járulékok növekedése    +1.877 
Általános tartalék csökkenése 900070    -8.818 
 
3. 18/2017 (II.22.) számú képviselő-testületi határozat alapján a civil szervezetek 
támogatása a 4. számú mellékletben átvezetésre kerül 

 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 1.006.777 ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6igen és 1 tartózkodikszavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 



Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

3. Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának 
egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egy  módosítást javasol a 
rendelet szövegében: a 11. § (2)-ben a nyugdíjba vonuló köztisztviselők részére 75.000 Ft 
értékű tárgyjutalmat javasolnak. Ezzel a módosítással javasolja a Pénzügyi Bizottság a 
rendelet elfogadását.  
Elekes István képviselő: A rendeletben szó van a jutalmazási alapról. Szeretné megkapni 
ennek az alapnak az összegét írásban. 
Boros Lajosné pénzügyi vezető: A rendelet szövegében az olvasható, hogy amennyiben a 
költségvetési rendeletben nem rendelkeznek róla, abban az esetben kerül meghatározásra a 
jutalmazási alap. 2017. évben a költségvetésbe beépítésre került, ezért a jutalmazási alap 
összege 0. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezi Elekes István képviselőt, hogy megkapta-e a választ a 
kérdésére? 
Elekes István képviselő: Igen, megkapta, köszöni a választ. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában a javasolt módosítást befogadva 
szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes 
kérdéseiről 

 
 
 

4. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.Köszönti a megjelent  főépítészt. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot és a rendeletet is a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

49/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó 65/2013.(IV.24.) 
számú határozatát visszavonja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 7 igen  szavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete 
a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 

településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól 

 
 

5. Az egyes anyakönyvi és egyéb családi események engedélyezésének 
szabályairól, valamit az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 4/2017.(II.23.) 
önkormányzati rendelet 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 a rendeletet elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi és egyéb családi események engedélyezésének szabályairól, valamit 
az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

6. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú a 
helyiönkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen kiírt   pályázat – Kötelező feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság hosszan tárgyalta  és a pályázat 
beadását javasolja a következő számadatokkal: a pályázati összeg: 11.099.008 Ft,  a 
támogatás összege: 10.544.058 Ft, az önerő: 554.950 Ft.  
Bartha Gábor polgármester:A tervezővel rendezett szerződéses viszonyban áll az 
önkormányzat. A megjelölt összegek az általa elkészített tervezői költségvetésből 
származnak. Az ülés előtt kapták kézhez az EMMI főosztályvezetőjének levelét, amelyben 
arról tájékoztat, hogy kezdeményezték a köznevelési törvény módosítását annak érdekében, 
hogy az egységes óvoda-bölcsőde 2018. augusztus 31-ig működhessen. A javaslatot az 
Országgyűlés elfogadta, de még nem szavaztak róla. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott 
problémák nagy része ezzel az időpont kitolással megoldódna.  
Az előterjesztés szövege és tartalma  nem változik, ezzel a témával még sokat kell 
foglalkozniuk. A májusi ülés időpontjára már tudják, hogy módosították-e a törvényt. Ettől 
függetlenül a pályázat beadásra kerül, da a törvény módosítása esetén lesz idő a 
megvalósításra, kivitelezésre. Befogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az elhangzott  határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igenszavazattal a következő határozatot hozta.  
 

50/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt pályázat 
keretében pályázatot kíván benyújtani a Cserszegtomaji Pipacs  Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde felújítása céljából.  

1. Képviselő-testület a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám 15/2. hrsz. alatti ingatlanon 
található óvoda-bölcsőde épületrész felújítása bruttó 11.099.008,- Ft 
összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 10.544.058,- Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz 
kapcsolódó bruttó 554.950,- Ft önerőt az általános tartalék terhére 
biztosítja. 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – 
hasznosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírására és a Magyar 
Államkincstár területi igazgatóságához való benyújtására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
Határid ő: 2017. május 2. 

 
7. Pályázat a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 

csökkentésére 
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 szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

51/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a 
polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtásra és a pályázattal kapcsolatos 
teendők lebonyolítására. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. április 27. 
 

8. Kovács Györgyné 8372 Cserszegtomaj, Béke u. 16. szám alatti  lakos 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 elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel ahatározati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

52/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 
017/49.. hrsz.-ú „rét” művelési ágú 1567 m2  térmértékű  ingatlan belterületbe vonását 
támogatja.  

2) Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő azon megállapodás 
aláírására, amely alapján a tulajdonos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő 
valamennyi költség átvállalására. 

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

 
 
Határid ő: 2017. október 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 

9. Tájékoztatás a nagyközségi idegenforgalmi rendezvények programjáról 
(Falunap, Bornap, Sörnap) 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 



 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Köszöni az alapos munkát. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A Falunapi rendezvény megtörtént, jól sikerült. Megköszöni 
mindenkinek a munkát, aki közreműködött és segített a rendezvény szervezésében és 
lebonyolításában. Úgy véli, büszkék lehetnek a helyi fellépőkre, köztük  az óvoda 
gyermekeire is és itt köszöni meg a felkészítőknek a munkájukat, hiszen színvonalas, szép 
előadást láthattak a nézők.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A falunapon való részvételt köszöni mindenkinek. Külön 
köszönet az óvodának, a kicsik műsorának nagy sikere volt, nemcsak a szülők élvezték az 
előadást, hanem a gyermekek is, büszkék lehetünk rájuk.  
A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igenszavazattal a következő határozatot hozta.  

 
53/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközségi 
idegenforgalmi rendezvények szervezésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 

10. Kérdések, interpellációk 
 
Ehhez a napirendhez nem érkezett az előírt időn belül kérdés, hozzászólás. 
 

11. Egyebek 
 
1. Vajda János Gimnázium kérelme 
( kérelem a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a következő határozati 
javaslatot teszi: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívülre kerülő pénzeszközökről évente egy alkalommal, a költségvetési 
rendeletben meghatározott összeghatárig, a benyújtott támogatási igények alapján dönt. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Vajda 2000 
Közhasznú Alapítvány képviselőjét, hogy a támogatási igényét az adott év január 31-ig 
nyújtsa be az Önkormányzat részére, mivel év közben a Képviselő-testület közpénzből civil 
szervezetnek nem nyújt támogatást. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igenszavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

54/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson 
kívülre kerülő pénzeszközökről évente egy alkalommal, a költségvetési rendeletben 
meghatározott összeghatárig, a benyújtott támogatási igények alapján dönt. Cserszegtomaj 



Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány 
képviselőjét, hogy a támogatási igényét az adott év január 31-ig nyújtsa be az Önkormányzat 
részére, mivel év közben a Képviselő-testület közpénzből civil szervezetnek nem nyújt 
támogatást. 
 
 

2. Rákóczi Szövetség kérelme 
( kérelem a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a kérelmet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a következő határozati 
javaslatot teszi: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartáson kívülre kerülő pénzeszközökről évente egy alkalommal, a költségvetési 
rendeletben meghatározott összeghatárig, a benyújtott támogatási igények alapján dönt. Év 
közben a Képviselő-testület civil szervezetnek közpénzből nem nyújt támogatást. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Rákóczi 
Szövetség céljaival, és abban tudja ezek megvalósulását támogatni, hogy nyilvános fórumain 
közzé teszi a Szövetség programját, remélve, hogy ezzel további támogatókat szerez a 
Szövetség céljainak eléréséhez.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában az elhangzott határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 

 
55/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson 
kívülre kerülő pénzeszközökről évente egy alkalommal, a költségvetési rendeletben 
meghatározott összeghatárig, a benyújtott támogatási igények alapján dönt. Év közben a 
Képviselő-testület civil szervezetnek közpénzből nem nyújt támogatást. Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Rákóczi Szövetség céljaival, 
és abban tudja ezek megvalósulását támogatni, hogy nyilvános fórumain közzé teszi a 
Szövetség programját, remélve, hogy ezzel további támogatókat szerez a Szövetség céljainak 
eléréséhez.  
 
 

3. Tomaji Szent Anna templom északi járdájának akadálymentesítése 
( szóbeli előterjesztés) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a következő határozati 
javaslatot teszi: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
Partics Gyula képviselőt, hogy határozza meg a tomaji Szent Anna templom északi oldala 
mellett található,  akadálymentesíteni kívánt járda területének a nagyságát (hossz*szélesség), 
amely alapján az árajánlatok bekérésre kerülnek. 
Partics Gyula képviselő: Elmondta már a bizottsági ülésen is, de most is el kívánja mondani, 
hogy civil kezdeményezéssel szeretnék megoldani az akadálymentesítést. A Képviselő-
testület az anyagköltséget biztosítaná, a munkát a civil szervezetek elvégeznék.  
Bartha Gábor polgármester: A határozati javaslat határideje május 31. , a felelős Bartha 
Gábor polgármester. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati 



javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

56/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Partics Gyula 
képviselőt, hogy határozza meg a tomaji Szent Anna templom északi oldala mellett található,  
akadálymentesíteni kívánt járda területének a nagyságát (hossz*szélesség), amely alapján az 
árajánlatok bekérésre kerülnek. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. május 31. 
 
 

4. Iskola udvar aszfaltozása 
( szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Az iskola udvarának záró 
aszfaltozásáról már korábban is volt szó. 1178 m2 felületről van szó, tavaly a Képviselő-
testület úgy foglalt állást, hogy szeretné a záró aszfaltoztatást az iskola működtetőjével 
közösen elvégezni.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság határozati javaslata a következő: 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola udvarának 1178 
m2-es aszfaltozott felületét kopóréteggel látná el.  Megkeresi az iskola fenntartóját, hogy a 
kivitelezéshez szükséges összeg 50 %-át biztosítsa, 50 %-ot pedig az Önkormányzat az 
általános tartalék terhére biztosít.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.  
 

57/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola udvarának 1178 
m2-es aszfaltozott felületét kopóréteggel látná el.  Megkeresi az iskola fenntartóját, hogy a 
kivitelezéshez szükséges összeg 50 %-át biztosítsa, 50 %-ot pedig az Önkormányzat az 
általános tartalék terhére biztosít.  
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. július 15. 
 
 

5. Teleház működése 
( szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A Teleház hasznosításának megváltoztatási igényével egy időben érkezett a Polgárőrség 
kérelme, akik szívesen vennék, ha megkapnák a helyiséget az irataik tárolása céljából. A 
tevékenységük az utóbbi időben megerősödött, a Képviselő-testület ezzel is tudja a 



munkájukat segíteni. Az önkormányzatnak nincsen más kötelezettsége, ami miatt ne lehetne a 
hasznosítás módját megváltoztatni. 
Tolvéth Gyula Tamás elnök: A Teleház működtetése okafogyottá vált. Örömmel vették a 
Polgárőrség kérelmét. A határozati javaslatuk a következő lenne: Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Teleház funkcióját a következő 
módon kívánja megváltoztatni: 

1. A Teleházban működő e-Magyarország pont elérhetőségét az iskola épületében 
(Cserszegtomaj, Iskola u. 17.)  működő könyvtárba helyezi át. 

2. A Teleház épületének hasznosítását a Polgárőr Egyesület számára biztosítja azzal, 
hogy az egyéb civil szervezetek használati igényét vegye figyelembe és számukra 
előzetes megbeszélés alapján biztosítsa a helyiség igénybevételének lehetőségét. 

3. A teleházi dolgozó jogviszonyát minél korábbi határidővel meg kívánja szűntetni. 
Nem zárkózik el négy havi juttatás kifizetésétől.  

Bartha Gábor polgármester: Amennyiben a Polgárőrség megkapja a Teleház helyiségét, 
akkor javasolja, hogy a nagyobb helyiség legyen a Polgárőrségé, a két kisebb helyiség közül a 
kicsit javasolja képtárnak kinevezni, a másikat, ahol a kamerarendszer hardver része található, 
pedig raktárnak, ahol a többi civil szervezet az állandóan nem használt kellékeit tarthatná. 
Javasolja, hogy az épület előtti udvart tegyék rendbe, ott egy pados-asztalos kiülőt alakítsanak 
ki. Egy helyi vállalkozó ajánlata alapján ennek a költsége 200.000 Ft+ Áfa lenne. A kiülő egy 
6-8 személyes asztalt és a hozzá tartozó padokat jelenti.  Ezzel együtt az ott jelenleg található 
szelektív hulladékgyűjtő szigetet is messzebb kellene helyezni. Javasolja, hogy a Teleház 
átadása ünnepélyes keretek között történjen, május 22-i határidővel.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Egyetért a felvetéssel. Annyit kíván még hozzáfűzni, hogy a 
közeljövőben gondolni kellene a Polgárőrség garázs gondjainak megoldására is.  
Bartha Gábor polgármester: A határozati javaslatot befogadja, annyiban módosítaná, hogy a 
3. pont kerüljön ki és helyette kerüljön bele a Teleház udvarának kialakítása, és hogy az 
említett összeget az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja. A határidő: 2017. 
május 22. felelős: polgármester. 
Egyéb hozzászólás hiányában a módosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

58/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Teleház funkcióját a következő módon kívánja megváltoztatni: 
 

1. A Teleházban működő e-Magyarország pont elérhetőségét az iskola épületében 
(Cserszegtomaj, Iskola u. 17.)  működő könyvtárba helyezi át. 

2. A Teleház épületének hasznosítását a Polgárőr Egyesület számára biztosítja azzal, 
hogy az egyéb civil szervezetek használati igényét vegye figyelembe és számukra 
előzetes megbeszélés alapján biztosítsa a helyiség igénybevételének lehetőségét. 

3. A Teleház épülete előtti udvar kialakítását 200.000 Ft + ÁFA összeggel az általános 
tartalék terhére biztosítja. 

 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. május 22. 
 
 
 



6. Óvoda válaszlevele 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni az intézményvezető válaszát.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság köszöni a tájékoztatást, amit 
elfogadásra javasolnak.  
Bartha Gábor polgármester: A miniszteri biztos levele okán az elvégzendő feladatok 
teljesítésének határideje bizonytalanná vált.  
dr. Milus Lajos jegyző: Az óvoda feletti pedagógiai, szakmai ellenőrzést a Zala Megyei 
Kormányhivatal végzi. A Képviselő-testületnek nincs hatásköre szakmai kérdésekben.  
Szalai Klára óvodavezető: Az ügyet lezárták, a Kormányhivatal mindent rendben talált.  
Bartha Gáborpolgármester: Köszöni a választ. Kéri, hogy a szülőt értesítsék az ügy 
befejezéséről.  
 
 

7. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
A könyvtáros hölgy nem kérte a zárt ülés tartását. A közalkalmazotti jogviszonyának 
tekintetében a Képviselő-testület az illetékes.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Köszönik az eddigi munkáját. Sajnálják, de támogatják a 
szándékát.  
Bartha Gábor polgármester: A határozati javaslat a következő: Cserszegtomaj Nagyközség 
Képviselő-testülete Ódorné Bognár Eszter a 1859-2/2017 iktatószámú kérésére, valamint a 
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala ZA-04/L518/617-6/2017 
iktatószámú határozata alapján felmenti közalkalmazotti jogviszonyából. A felmentési idő a 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött 40 év alapján 8 hónap. A felmentési idő kezdete 2017. 
május 1. napja, a közalkalmazotti jogviszonya 2017. december 30. napjával szűnik meg. A 
munkavégzés alól 2017. augusztus 30. napjától 2017. december 30. napjáig kerül 
mentesítésre. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

59/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete Ódorné Bognár Eszter a 1859-2/2017 
iktatószámú kérésére, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala 
ZA-04/L518/617-6/2017 iktatószámú határozata alapján felmenti közalkalmazotti 
jogviszonyából. A felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött 40 év alapján 8 
hónap. A felmentési idő kezdete 2017. május 1. napja, a közalkalmazotti jogviszonya 2017. 
december 30. napjával szűnik meg. A munkavégzés alól 2017. augusztus 30. napjától 2017. 
december 30. napjáig kerül mentesítésre. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére és a hozzájuk 
kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: 2017. december 30. 



 
Megköszönte a megjelenteknek a részvételt és a következő napirend tárgyalásához zárt ülést 
rendelt el 17 óra 24 perckor. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2017. május 03. 
 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester        jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető   


