
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 31-
én 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, 
Meghívott vendégek: 
Szalai Klára óvodavezető, 
Valamint: 
Koroncz Katalin óvodavezető-helyettes. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Az iskola 8. osztályos tanulói meghívókat adnak át a Képviselő-testület tagjainak, amelyben 
meghívják őket a június 17-én 10 órakor kezdődő ballagásra. 
 
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 05 perckor megnyitotta. 
A kiadott napirendi sor módosítását kezdeményezi a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági 
ülésen elhangzottaknak megfelelően. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az Egyebek pontba kéri felvenni a következő témákat: 

- Az óvoda udvarának fejlesztési kérdései, 
- Partics Roland világversenyen történő szereplésének támogatása. 

Bartha Gábor polgármester: 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. 
 
 

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. 
Annyival egészítené ki, hogy Cserszegtomaj másodszor is megkapta a Humanitárius 
Település címet.  
Felolvasta Kovács László őrnagy köszönőlevelét.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 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 7 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
 

2. A 2016. évi zárszámadási rendelet  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Átfogó, precíz munka, szépen tükrözi a település 
gazdálkodását és a kitűzött célokat. Köszöni a pénzügyi csoport munkáját.A Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Magas színvonalú munka, köszöni mindenkinek, aki az 
elkészítésében részt vett. Fontos felhívni a figyelmet, hogy a likviditási mutatója milyen az 
önkormányzatnak, mekkora volt a teljesített beruházások nagysága.  
A július 01-én életbe lépő rendelkezések szerint a csatorna vagyon és az ezzel összefüggésben 
lévő koncessziós díj is az államhoz kerül, ami az önkormányzatnál vagyoncsökkenést fog 
eredményezni. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 

 az Önkormányzat  
2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
 

3. A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és 
munkaszüneti nap elrendeléséről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a 
rendelet elfogadását 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 az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 

a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap 
elrendeléséről 

 
 
 



4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 
(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Köszöni  pénzügyi csoport munkáját. A Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletet  a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 
rendeletelfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal a következő rendeletet alkotta.  
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 (III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

5. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/2015. (XII. 17.) számú rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A főépítész jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Köszönik a munkát. A Jogi, Ügyrendi és 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 
Önkormányzat Képviselő Testületének 

13/2017.(VI. 01.) önkormányzati rendelete 
a 

Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

6. Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal épületéről készített tartószerkezeti  
            szakértői élemény alapján szükséges intézkedések megtételének ütemezése 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Szomorúan vették tudomásul a szakértői vélemény 
megállapításait. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek.  
Bartha Gábor polgármester: 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel határozati javaslat elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 7 igenszavazattal a következő határozatot hozta.  
 

61/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Dr. 
Bakonyi Károly u. 1. szám 15/4. hrsz. ingatlanon meglévő polgármesteri hivatal épületéről 
készített tartószerkezeti szakvéleményben feltárt  feltételezhetően tervezésből adódó műszaki 
hiba megoldására felkéri az épület tervezőjét Merenics Béla tervezőt, hogy az épület 
állagmegóvása érdekében a szerkezeti károsodás megszüntetését célzó műszaki megoldás 
vonatkozásában tegyen javaslatot a 2017. júniusi soros képviselő-testületi ülésen.  
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2017. június 30 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

7. A Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásának lépéseként megtartandó 
lakossági fórum időpontjának meghatározása 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és 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.  
 

62/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati 
Kézikönyv megalkotásáról szóló lakossági fórum keretében tartandó tájékoztató 2017. június 
14-én 17 óra  időpontban történő kitűzését jóváhagyja, melynek helyszíne a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. ) földszinti tárgyalóterme. 
Felhatalmazza a polgármestert a továbbiakban szükséges egyeztetések időpontjának 
kitűzésére és összehívására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 
 

8. Cserszegtomaj, 381/5. hrsz. ingatlanon lévő gazdasági épület bővítése nyitott 
színnel 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 



(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Úgy vélik, hogy az újabb és újabb beruházások pozitívan 
hatnak a falu életére. A Jogi, Ügyrendi és 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.  
 

63/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
önkormányzat tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 381/5. hrsz. ingatlanon 
lévő gazdasági épület fedett színnel történő bővítésének megvalósítását. A kivitelezésre Bojt 
Róbert Cserszegtomaj, Keszthelyi út 48. szám alatti vállalkozó  bruttó  1.115.000,- Ft összegű 
árajánlatát elfogadja. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja az általános 
tartalék terhére. 
Megbízza  a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 

9. Tájékoztatás a Kultúrház épületének tartószerkezeti szakértői véleményében 
szereplő megállapításokról. 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Ez a szakértői állásfoglalás az alapja a további teendőknek. A 
Jogi, Ügyrendi és 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.  

 
64/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadász u. 1. szám 390. 
hrsz. ingatlanon lévő Kultúrház épület műszaki állapotfelméréséről összeállított 
tartószerkezeti szakértői vélemény megállapításairól készített tájékoztatást elfogadja. 
 
 
 

10. Dr. Mándó Károly, Dr. Mándó Károlyné 8360 Keszthely, Lóczy L. u. 15. szám 
valamint Dr. Mándó Zsuzsanna 8360 Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti 
lakosok kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 



(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örülnek a kezdeményezésnek. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
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.  
 

65/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Mándó Károly és  Dr. 
Mándó Károlyné 8360 Keszthely, Lóczy L. u. 15. szám valamint Dr. Mándó Zsuzsanna  8360 
Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti lakosokáltal, a tulajdonukat képező Cserszegtomaj, 
063/5-6. hrsz. ingatlanokon létesítendő napelem park  megvalósítása ellen nem emel kifogást. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

11. Varga Zoltán Cserszegtomaj, Ibolya u. 7. szám alatti lakos  kérelme 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot. 
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.  
 

66/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 
1107/1. hrsz.-ú  „zártkerti művelés alól kivett terület” művelési ágú  1531 m2  valamint 
az 107/2. hrsz.-ú  „zártkerti művelés alól kivett terület” művelési ágú  1635 m2  
térmértékű ingatlanok 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. 

 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

12. A település 2017. év harmadik negyedévig tervezett fejlesztései 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 



Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
 

1. Játszótér bővítése 
 

Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Ez a beruházás is az Európa-tér és környékének fejlesztését 
szolgálja. Erre áldozni kell. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság határozati javaslata a 
következő: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. ingatlanon meglévő játszótér bővítését. 
Megbízza a Faberlad Kft-t  a kivitelezési munkák elvégzésével. A munkálatokra az általános 
tartalék keretből maximum 6.000.000 Ft-ot biztosít.  
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
Elekes István képviselő: Milyen ütéscsillapítást tartalmaz az ajánlat? 
Fogarasi Andrea beruházási ügyintéző: Az árajánlat bekérőkön homok szerepel.  
Bartha Gábor polgármester: A homokot rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért a 
gyöngykavicsot preferálnák. Az van lehelyezve az iskola udvari játékok alá is. Kérdezi Elekes 
István képviselőt, hogy elfogadja-e a választ. 
Elekes István képviselő: Igen, elfogadja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

67/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. ingatlanon meglévő játszótér bővítését. 
Megbízza a Faberlad Kft-t  a kivitelezési munkák elvégzésével. A munkálatokra az általános 
tartalék keretből maximum 6.000.000 Ft-ot biztosít.  
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

2. Cserszegtomaj, Pajtika utca Európa tér – Kápolna sor elágazó közti utca , 
megközelítőleg  450 m hosszú szakaszán zárt csapadékvíz elvezetés valamint 
városias jellegű kialakítás engedélyezési terveinek elkészítése 

 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az utóbbi években megvalósított beruházások 
összefüggenek, ezekhez kapcsolódik ez a fejlesztés is. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság határozati javaslata a következő: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Cserszegtomaj, Pajtika utca Európa tér – Kápolna sor elágazó 
közti utca szakasz zárt csapadékvíz elvezetés, valamint városias jellegű kialakítás 
engedélyezési terveinek elkészítését, amellyel a Tónus Kft-t bízza meg. A tervek 
elkészíttetéséhez bruttó 2.794.000 Ft-ot biztosít  az általános tartalék keret terhére.  
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
Szeretné még hozzátenni, hogy ebből is látszik, hogy a nagyértékű beruházások esetén mindig 
szakértő által készített terv alapján dolgoznak.  
Bartha Gábor polgármester: A határozati javaslatban az elvezetés és valamint szavak közé 
kér egy vesszőt tenni. Annyit tenne még hozzá, hogy ezt a beruházást majd folytatni kell, meg 
kell oldani a csapadékvíz elvezetését egészen a falukapuig.  



Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által 
megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta.  
 

68/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, Pajtika utca Európa tér – Kápolna sor elágazó közti utca szakasz zárt 
csapadékvíz elvezetés, valamint városias jellegű kialakítás engedélyezési terveinek 
elkészítését, amellyel a Tónus Kft-t bízza meg. A tervek elkészíttetéséhez bruttó 2.794.000 Ft-
ot biztosít  az általános tartalék keret terhére.  
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

3. Cserszegtomaj, 10/6. hrsz. valamint a Cserszegtomaj, 35/33. hrsz. összesen 1 ha 
1559 m2 térmértékű  ingatlanok megvásárlása 

 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az ingatlanok megvásárlása és hasznosítása is a közösség 
érdekeit szolgálja, ezért a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi bizottság az a.) változatot javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

69/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, 10/6. hrsz. valamint a Cserszegtomaj, 35/33. hrsz. összesen 1 ha 1559 m2 
térmértékű  ingatlanok megvásárlását. Az ingatlanok megvásárlására összesen legfeljebb 
6.000.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.  
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

4. Panoráma utca aszfaltozása 
 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Azon az utcán folyamatos forgalom van a vendégek miatt, 
időszerű lenne az utca burkolatának javítása. Nemcsak azt a szakaszt, hanem az oda vezető 
utakat is fokozatosan rendbe kellene hozni. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az a.) 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  

70/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  támogatja a Panoráma 
Kemping előtti Panoráma utca közel 100 m hosszú és 3 m széles útszakasz aszfalt 
burkolatának felújítását legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft összeg erejéig, amelyet az általános 
tartalék terhére biztosít.  
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

5. Várvölgyi úti falukapu kialakítása 
 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örülnének, ha ezen a részen is kialakulna egy méltó és szép 
környezet, ami jelezné a falu határát, és amelyen keresztül a falut meg lehet közelíteni. A 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
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 nem  szavazattal a következő határozatot 
hozta.  
 

71/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
Cserszegtomaj, Várvölgyi úti „falukapu” kiépítés lehetőségeinek vizsgálatára. Felkéri  a 
polgármestert, a  vizsgálat eredményeit terjessze a 2017. szeptemberi soros testületi  ülése elé. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
13.  Dombhát utca kavicsburkolatának meghosszabbítása 

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

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

72/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dancs 
Attila(Gyenesdiás, Pince u. 9.) kérelmét, mely az önkormányzat tulajdonát képező „közút” 
művelési ágú Cserszegtomaj,  Dombhát utca észak–déli szakaszán kavicsozott út kiépítésének 
megvalósítására irányul. Felkéri a polgármestert, hogy az út kivitelezésével kapcsolatban 
három ajánlatot kérjen be, és azt terjessze a júniusi soros Képviselő-testületi ülés elé. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. június 21.       

14. Tomaji Szent Anna templom északi járda akadálymentesítése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 



(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Úgy vélik, orvosolni kell a régi, jogos igényt. A Jogi, 
Ügyrendi és 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.  
 

73/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja atomaji Szent 
Anna templom északi oldala melletti akadálymentes járda kialakításának megvalósítását. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete maximum bruttó 650 000 
Ft-ot biztosít az akadálymentes járda kivitelezésére a 2017. évi költségvetési keret általános 
tartalékából. 
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017.  július 10.       
 
 

15. Ideiglenes fémszerkezetű tároló telepítése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Ez a beruházás is része a falu rendezésének. A Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
Elekes István képviselő:  Korábban volt arról szó, hogy az önkormányzati buszoknak, 
járműveknek is készül tárolóhelyiség. 
Bartha Gábor polgármester: A 8.  és a 12. napirenden belül is volt erről szó. 
Elekes István képviselő: Köszöni a választ. 
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.  
 

74/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 1dbideiglenes 
fémszerkezetű tároló beszerzését, telepítését a labdarugó pálya északi végén levő füves 
területre. Maximum 850 000 Ft összeget biztosít a kivitelezésére a 2017. évi költségvetési 
keret általános tartalékából. 
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017.  július 14.       

16. Gyalogátkelőhely létesítése a Dr. Bakonyi Károly utcában 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 



(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A gyalogátkelőhely létesítése hatalmas összegbe kerül. 
Sajnos sok helyen lenne rá szükség a faluban. A legjobban a Rezi úton át, de ahhoz nem 
tudnak nyúlni, mivel nem az önkormányzat tulajdona.  Úgy gondolják, hogy ekkora összegért 
nem javasolják a gyalogátkelőhely létesítését. Ezért a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
nem támogatja a határozati javaslatot.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta.  
 

75/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja 
gyalogátkelőhely létesítését aRezi út és a Dr. Bakonyi Károly utca elágazóban a Dr.Bakonyi 
Károly utcában.     
 

17. Bérleti szerződés a „Teleház” bérbeadásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örülnek, hogy helyet tudnak biztosítani a Polgárőrség 
számára. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
Bartha Gábor polgármester: Jó munkát és további sikereket kíván a Polgárőrségnek! 
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.  
 

76/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 
előterjesztés 1. számú melléklete alapján a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

18. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” tárgyú pályázat – Mini- 
Bölcsőde kialakítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
A pályázat beadása azt jelenti, hogy nem önerőből kell megoldani a mini bölcsőde 
kialakítását. Köszöni a munkatársaknak, hogy a kívánalmaknak megfelelően átdolgozták a 
pályázatot.  



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
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.  

 
77/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2017 (IV.26.) 
számú Képviselő-testületi határozatának a következő pontját:  
 

„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.” 

 
az alábbiakra módosítja: 
 

„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 10.544.057,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázathoz 
kapcsolódó bruttó 554.951,- Ft önerőt az általános tartalék terhére biztosítja.” 

 
A határozat többi része továbbra is hatályban marad. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

19. Óvodával kapcsolatos Képviselő-testületi döntések módosítása és az óvodába 
felvett gyermekek számáról szóló tájékoztató elfogadása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Remélik, hogy a törvény módosítását hamarosan 
megszavazzák.  Így jövőre több idő és lehetőség lesz felkészülni a változásokra. Köszöni az 
óvodavezetőnek a befektetett plusz munkát.  
Szalai Klára óvodavezető:  A szülőket már kiértesítették, hogy a kiscsoportba 27, a 
bölcsődébe 9 gyermeket vettek fel. A létszámmal nem lesz gond, azzal már inkább, hogy ezt a 
változást hogyan kommunikálják  a szülők felé. Mivel az összevont óvoda-bölcsődei 
csoportba 5 bölcsődést és 15 óvodást vehetnek fel, a többiek a vegyes csoportba fognak 
kerülni. Így a kiscsoportos korosztályt ketté kell választani, majd jövőre összevonni. Év 
végére mindkét csoport 20 főre fog bővülni várhatóan.  
Bartha Gábor polgármester: Amennyiben szükség van arra, hogy a fenntartó döntését 
indokolják, állnak rendelkezésre.  
Szalai Klára óvodavezető: Augusztusban lesz a leendő bölcsődések és óvodások első szülői 
értekezlete, akkor szívesen venné, ha valaki tájékoztatná őket a változásokról. 



Bartha Gábor polgármester: Talán addigra már tisztább lesz a helyzet. A módosítást ugyan 
még nem fogadták el, de minden oldalról meg van erősítve. A pályázat eredményét július 25-
ig közlik. Utána lehet csak a támogatói szerződést aláírni, és csak az után kezdődhet a munka. 
a novemberben lejáró pályázat monitoring vizsgálatához ez a határidő könnyítés segítség, 
mivel így az gond nélkül lezárható.  
Kéri az óvodavezetőt, hogy a kollégáit is tájékoztassa a helyzetről.  
Szalai Klára óvodavezető: Kéri, hogy az augusztusi értekezletre a Képviselő-testület tagjai 
közül jöjjön el valaki, aki tájékoztatja a szülőket.  
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.  
 

78/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. A 21/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozatát a következőképpen 
módosítja: 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as 
nevelésiévben a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az 
indítható csoportok számát 5 csoportban határozza meg, melyből 1 csoport 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 jogszabály (törvényi, illetve hatályos Alapító Okirat) 
szerinti csoportlétszámokat. A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény 25.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezi a maximális létszám 
20%-al történő átlépését. 

2. Visszavonja a 22/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozatát. 
3. Az óvodába felvett gyermekek számáról szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete 

szerint elfogadja. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

    Szalai Klára óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
20. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Szép, aprólékos munka. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
Bartha Gábor polgármester: Köszönik a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 
dolgozóinak a munkát, az emberi és a szakmai hozzáállásukat egyaránt.  
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.  
 
 



79/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt az 
előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

21. Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Köszöni Szalai Erzsébetnek és a Szociális Bizottság tagjainak a munkát, és reméli, hogy a 
jövőben is ilyen színvonalon tudják a munkát végezni. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Köszönik Szalai Erzsébet munkáját és mindazokét, akik a 
szociális Bizottság munkáját segítik. A Jogi, Ügyrendi és 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.  
 

80/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 
elfogadja. 

 
22. Szakmai beszámoló a Zala Megyei KSZR 2016. évi tevékenységéről 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
Bartha Gábor polgármester: A könyvtáros hamarosan nyugdíjba vonul, ezért a Képviselő-
testületnek hamarosan állást kell foglalni, hogy hogyan kíván eleget tenni a vállalt 
kötelezettségnek.  
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.  
 

81/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót megismerte, azt az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 



 
23. Beszámoló háziorvosi ügyelet 2016. évi tevékenységéről, pénzügyi 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Korrekt beszámolót kaphattak kézhez. A Jogi, Ügyrendi és 
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.  
 

82/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyelet Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és pénzügyi elszámolásáról szóló 
tájékoztatót megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

24. Kérdések, interpellációk 
- Képviselői kérdés 

 
Elekes István képviselő: Írásban benyújtotta a kérdését, hogy igaz-e, hogy az önkormányzat 
vacsorát szervezett, vagy csak pletyka? 
Bartha Gábor polgármester: A kérdést tárgyalásra teszi fel. Az a problémája a 
megfogalmazott kérdéssel, hogy nem érti, hogy Elekes István mire kérdez rá. 
Vacsoraköltséget nem tud küldeni. A meghívottak névsorát sem adja ki, egyáltalán milyen 
névsorra gondolt? 
A nagyközséggé válás nem apropó semmilyen rendezvényhez, ezért a válasza a feltett 
kérdésre: nem. 
Elekes István képviselő: Mi az, ami nem értelmezhető? 
Bartha Gábor polgármester:  

- Mi az a „levélben kapott díszvacsora”? 
- A meghívottak, résztvevők névsora? 
- A költségeket nem tudja megküldeni. 

Elekes István képviselő: A gyengébbek kedvéért feltenné máshogyan a kérdést: Volt-e 
díszvacsora a nagyközséggé válásunk alkalmából, amit a cserszegtomaji önkormányzat hívott 
össze és finanszírozott, vagy nem? 
Bartha Gábor polgármester: Visszautasítja a „gyengébbek kedvéért” kifejezést, és felszólítja 
Elekes Istvánt, hogy tartózkodjon az ilyen kijelentésektől. Erre a kérdésre szintén nem a 
válasz.  
A jövőben javasolja használni a polgarmester@cserszegtomaj.hu e-mail címet.  
Elekes István képviselő: Eljutott a levele a polgármesterhez. 
Bartha Gábor polgármester: Úgy véli, kettejük jogállásában hivatalosabb az említett e-mail 
cím használata. 
Elekes István képviselő:Szerinte ne feszegessék tovább ezt a kérdést. Eljutott a levele a 
Polgármester úrhoz? 



Bartha Gábor  polgármester: Testvérem, az a hivatalos e-mail címem, kérem, hogy azon 
tartsuk a kapcsolatot. 
Elekes István képviselő: Nem vagyok a Polgármester úr testvére, hála Istennek.  
Bartha Gábor polgármester: Neki minden magyar ember a testvére. 
Elekes István képviselő: Ő nem így gondolja, de ne bonyolítsák tovább ezt a kérdést. Volt egy 
egyszerű kérdése, vagy igen, vagy nem a válasz rá.  
Szeles András György alpolgármester: Az első kérdést ő sem értette, a másodikat már igen, 
amire szintén nem a válasz.  
Elekes István képviselő: Volt vacsora a nagyközséggé válás alkalmából a keszthelyi 
Halászcsárdában, vagy nem? 
Bartha Gábor polgármester: A feltett kérdésre szintén nem a válasz.    
dr. Milus Lajos jegyző: Döntse el a képviselő úr, hogy kapott-e választ a kérdésére, avagy 
sem. 
Elekes István képviselő: Ha a Település nagyközséggé válik, akkor van jogalapja a 
vacsorának. Azt nem érti, hogy miért utólag kell erről tudomást szereznie? 
dr. Milus Lajos jegyző: Döntsön a Képviselő-testület, hogy foglalkozik-e tovább a képviselői 
kérdéssel, vagy nem. 
Partics Gyula képviselő: Úgy véli, hogy azért ilyen nehéz a kommunikáció Elekes István és a 
Képviselő-testület többi tagja között, mert Elekes István úgy gondolja, hogy a Képviselő-
testület tagjai korruptak, lopnak, csak ő nem. 
Elekes István képviselő: Ezt visszautasítja. Amennyiben volt ilyen vacsora, azt érdemes lett 
volna dokumentálni, és a dokumentációt a közösségi honlapra is feltenni. Úgy véli, nem jó, ha 
a lakók pletykálnak.  
Bartha Gábor polgármester: Ez a kérdés.Nem a pletykára kellene adni. 
Elekes István képviselő: Neki ezt a kérdést tették fel, ő pedig megkérdezte. Köszöni a választ. 
Bartha Gábor polgármester: Úgy gondolja, hogy Elekes István képviselő részt vehetne 
minden eseményen, amire meghívót kap. Vasárnap is volt kettő esemény, megemlékezés, 
egyiken sem jelent meg.  
Elekes István képviselő: Az önkormányzatot és a hivatalát  a polgárok adóiból tartják fent. 
Ilyen kérdést bárki feltehet. 
dr. Milus Lajos jegyző: Tisztelettel kéri Elekes Istvánt, hogy a politikai ügyekbe ne vonja őt 
bele. A problémát az jelenti, hogy a megfogalmazott kérdése nem egyértelmű, ezért nem lehet 
rá válaszolni. 
Elekes István képviselő: Úgy gondolja, mivel ő képviselő, nyugodtan kérdezhet a jegyzőtől.  
Bartha Gábor polgármester: A jegyző a hivatalt vezeti, a Képviselő-testület munkájával 
kapcsolatos politikai kérdésekben nem foglal állást.  
Elekes István képviselő: A vacsora költsége a hivatal pénzügyi osztályához tartozik, amit a 
jegyző vezet. 
Bartha Gábor polgármester: Van olyan esemény is, ahol magánszemélyek adnak a köz 
javára. Ilyen esetekben nincs szerepe a pénzügyi csoportnak. A feltételezések, 
pletykakeltések, modortalanságok nem a Képviselő-testület sajátjai.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Azt szeretné kérdezni, hogy miért van az, hogy Elekes István 
képviselő mindig negatív irányú kérdéseket kap a lakóktól és azt ország-világ elé is tárja? 
Azokat a kérdéseket, amiket a Képviselő-testület többi tagja kap, meg tudják válaszolni, mivel 
részt vesznek mindenben. A képviselők a falu minden lakóját képviselik, nem csak egy 
bizonyos réteget. Nem érti, hogy miért jó, hogy álhíreket oszt meg a közösség tagjaival. Kéri 
Elekes Istvánt, hogy a falu érdekében dolgozzanak együtt. Amennyiben hiba történik, akkor 
azt ki lehet javítani, de először meg kell győződni arról, hogy tényleg történt-e. Nem érti, 
hogy miért van szükség arra, hogy rendszeresen foglalkozzanak ezzel a problémával. Úgy 
gondolja, hogy nem csak a képviselők tesznek azért, hogy a közösséget építsék.  



A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági ülésen megfogalmaztak egy határozati javaslatot, 
ami a következő: „Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elutasítja Elekes István önkormányzati képviselő viselkedését, amely nem méltó a lakosság 
által megválasztott képviselőként tett esküjéhez. Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatárolódik az Elekes István képviselő által végzett 
rosszhiszemű, értelmetlen, hamis hírkeltésektől, és úgy véli, hogy Elekes István ezzel nem 
csak a saját  hírnevét rombolja, hanem sajnos a nagyközségét is, és ezáltal mindazok munkáját 
teszi tönkre, akik tettek és tesznek azért, hogy a nagyközség folyamatosan fejlődjön, 
erősödjön, megújuljon.” 
Elekes István képviselő: Megkaphatja a határozati javaslatot írásban? 
Bartha Gábor polgármester: Természetesen.  
Kérdezi Elekes Istvánt, hogy elfogadja-e a választ.  
Elekes István képviselő: Igen. 
Bartha Gábor polgármester: Úgy gondolja, hogy Elekes István képviselő azt szerette volna 
megtudni, hogy volt-e olyan összejövetel, ahol a nagyközséggé válást ünnepelték nagyobb 
társaságban.  
A Halászcsárdában májusban valóban volt egy összejövetel, ahová meghívtak mindenkit, aki 
tett azért, hogy a község nagyközséggé válhasson, a falu fejlődjön. A vacsorán 42 fő vett 
részt, a költségeket magánszemélyek állták. 
Elekes István képviselő: Köszöni a választ. 
Bartha Gábor polgármester: Ez csak tájékoztatás volt.  
Elekes István képviselő: Ő nem kapott meghívót.   
Bartha Gábor polgármester: Ebben a kérdésben nem akar vitát nyitni. 
Szeles András György alpolgármester: Azok az emberek kaptak meghívást, akik tettek a 
nagyközséggé válásért. Úgy gondolja, hogy a képviselők tegyék azt, amire felesküdtek, hiszen 
nem csak jogaik, hanem kötelességeik is vannak.  
Bartha Gábor polgármester: Nem a Képviselő-testület többsége nyilatkoztatta ki, hogy nem 
ülnek egy asztalhoz Elekes Istvánnal, hanem éppen fordítva történt. 
dr. Milus Lajos jegyző: Elekes István képviselő elfogadta a választ, a Polgármester 
kiegészítette, tegye fel szavazásra a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által 
megfogalmazott határozati javaslatot.  
Elekes István képviselő: Jelzi az érintettségét, úgy véli, nem kell erről szavaznia. 
Bartha Gábor polgármester: A nagyközséggé válás évtizedek eredménye, sok helyben lakó 
idős ember munkájának is az eredménye. Sok olyan ember van, akik mindig csak tesznek a 
köz érdekében. Kéri Elekes István képviselőt, hogy folyjon bele az építő munkába. Az 
alaptalan vádaskodások miatt megköszöni a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által 
megfogalmazott határozati javaslatot.  
Elekes István képviselő: Nem érti, ha ő mond negatív kritikát, az személyeskedés, ha a 
Polgármester mondja, az nem.  
dr. Milus Lajos jegyző: Kéri a Polgármestert, hogy mondja el még egyszer a határozati 
javaslatot, és kerüljék ki a személyeskedést.  
Bartha Gábor polgármester: A munka eredménye látható, érzékelhető. Szavazásra teszi fel, 
hogy a Képviselő-testület elfogadja-e Elekes István bejelentését az érintettségéről.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 1 nem 5 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

83/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Elekes István 
érintettségéről szólóbejelentését, amit A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 



évi CLXXXIX. törvény 49 §. (1) alapján megtett, nem fogadta el, ezért őt a képviselői 
kérdésével összefüggésben  megfogalmazott határozati javaslatról szóló szavazásból nem 
zárta ki.  
 
dr. Milus Lajos jegyző: Elekes István képviselő ennek ellenére megteheti, hogy nem szavaz. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a  Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. ( Egy képviselő nem 
szavazott.) 
 

84/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Elekes István 
önkormányzati képviselő viselkedését, amely nem méltó a lakosság által megválasztott 
képviselőként tett esküjéhez. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elhatárolódik az Elekes István képviselő által végzett rosszhiszemű, értelmetlen, 
hamis hírkeltésektől, és úgy véli, hogy Elekes István ezzel nem csak a saját  hírnevét 
rombolja, hanem sajnos a nagyközségét is, és ezáltal mindazok munkáját teszi tönkre, akik 
tettek és tesznek azért, hogy a nagyközség folyamatosan fejlődjön, erősödjön, megújuljon. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az elfogadott határozatot kéri Elekes István részére 
tértivevénnyel megküldeni. 
dr. Milus Lajos jegyző: A postaköltséget is az adófizetők pénzéből finanszírozzák. A 
határozatok nyilvánosak, megjelennek az újságban és a honlapon is.  
Elekes István képviselő: Bejön a hivatalba a határozatért.  
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöni a cserszegtomaji Vöröskeresztes Csoport munkáját, 
akik a Vöröskereszt elsősegélynyújtó versenyének megyei döntőjén 2. helyezést értek el, egy 
egészségügyi szakközépiskola csapata mögött. Úgy véli, ezzel is a közösséget képviselték, ez 
is példaértékű.  
 
 

25. Egyebek 
1. Óvoda udvarának fejlesztése 

 
Köszöni az óvodavezetőnek az írásban benyújtott tervezetet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Köszöni a vezetésnek, hogy nem csak a belső helyzettel 
foglalkoznak, hanem a külső környezettel is. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta és a következő határozati javaslatot fogalmazta meg: „Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde udvarán kerti csap létesítését és párakapu megvásárlását bruttó 200.000 Ft 
összeggel, amit az általános tartalék keret terhére biztosít. 
Felkéri az óvodavezetőt, hogy a tervezett fejlesztések részleteit és a megvalósításukhoz 
szükséges költségekről szóló dokumentációt nyújtsa be írásban a polgármester részére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.” 
Szalai Klára óvodavezető: Köszönik szépen.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az óvoda folyamatos fejlesztés alatt áll, ebből az udvar sem 
maradhat ki.  



Bartha Gábor polgármester: Még a kánikula beállta előtt szeretnék a beruházást befejezni. Itt 
szeretné megjegyezni, hogy az intézményvezető joga és kötelessége az óvoda beruházásait 
intézni.  
Szalai Klára óvodavezető: Az udvar bővítésére a Szülői Közösség és az óvoda alapítványa is 
felajánlotta a pénzét. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja  a Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde udvarán kerti csap létesítését és párakapu megvásárlását 
bruttó 200.000 Ft összeggel, amit az általános tartalék keret terhére biztosít. 
Felkéri az óvodavezetőt, hogy a tervezett fejlesztések részleteit és a megvalósításukhoz 
szükséges költségekről szóló dokumentációt nyújtsa be írásban a polgármester részére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. június 20. 
 

2. Partics Roland támogatása 
 
Partics Roland 2006-ig többszörös magyar bajnok, a 2016-ban Portugáliában rendezett 
Európa-bajnokság 2. helyezettje, aki Londonba utazna és képviselné Cserszegtomajt a brazil 
jiu-jitsu világversenyen. Települési szinten nem ő az első, akinek a szereplését támogatnák.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örömmel vették tudomásul, hogy a lábtoll és a vívás mellett 
újabb sportágban van nemzetközi szintű versenyen kvalifikációhoz jutó sportolója 
Cserszegtomajnak.  A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság két tagja 100.000 Ft-ot szavazott 
meg Partics Roland támogatására.  
Bartha Gábor polgármester: Ez az adott sportoló támogatása, nem civil szervezeté, ezért 
szerződéskötéssel jár.  
Partics Gyula képviselő: Bejelenti az érintettségét. Annyit tenne hozzá, hogy nem azért teszi, 
mert nem támogatja a céljai elérésében, hanem mert úgy gondolja, hogy ne legyen senki 
kizárva a támogatási lehetőségekből azért, mert egy helyi képviselő rokona.  
Szeles András György alpolgármester: Úgy gondolja, hogy szomorú tény, hogy a Képviselő-
testület többi tagjának kellett bátorítani a kérelmezőt, hogy a többi támogatott sportolóhoz 
hasonlóan ő is kaphasson támogatást a versenyen való részvételhez.  
Bartha Gábor polgármester: Úgy gondolja, hogy egy sportoló a saját munkájával érte el azt, 
hogy kijusson egy világversenyre, nem szabad, hogy hátráltassa az, hogy egy helyi képviselő 
rokona. Szavazásra teszi fel Partics Gyula képviselő érintettségéről szóló bejelentését. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodik  szavazattal a következő határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Partics Roland 
világversenyen való szereplésének támogatásáról szóló döntéshozatalból kizárja a PTK. 8.§ 
(1.) alapján egyeneságbeli  rokona okán érintettségét bejelentő Partics Gyula képviselőt. 



 
dr. Milus Lajos jegyző: A Képviselő-testület így is határozatképes, az érintettségét bejelentő  
képviselő nem szavazhat. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul  Partics 
Roland  londoni brazil jiu-jitsu világversenyen történő szerepléséhez 100.000 Ft összeggel, 
amit az általános tartalék keret terhére biztosít. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. június 15. 
 
Az ülés végén köszönti Koroncz Katalint, aki egy internetes szavazáson az Év óvónője címet 
nyerte el. Gratulál az elért eredményhez. Természetesen ez megjelenik a helyi sajtóban is.  
Koroncz Katalin: Köszöni szépen.  
Szalai Klára: Ők is büszkék Koroncz Katalinra. Annyit szeretne még megosztani a 
jelenlévőkkel, hogy a mai napon volt a Kihívás Napja, amelyre 1 középiskola, 6 általános 
iskola és egy óvoda: a Pipacs Óvoda jelentkezett. Szép délelőttöt töltöttek el a gyermekekkel, 
akik nagyon élvezték a kihívásokat.  
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a megjelenteknek a részvételt és mivel több tárgy 
és hozzászólás nem volt, az ülést 18 óra 24 perckor bezárta.  
 
 
 
Cserszegtomaj, 2017. június 09. 
 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester        jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető   


