
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-
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 ésPartics Gyulaképviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea,Simon Aladár, Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők, 
Meghívott vendégek: 
dr. Horváth István ezredes,  a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője és Sass Attila alezredes, 
a helyettese 
Valamint: 
Szennyai Diána, Kávásy Gergely Sámuel, Bakos Dominika, Stirvaki Bianka, Izer Violetta, 
Szabó Flóra Kata, Farkas Cintia gyakornokok. 
 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, a Képviselő-
testület  ígyhatározatképes. Elekes István képviselő nem jelezte a távolmaradását, sem annak 
okát.  Az ülést 16 óra 02 perckor megnyitotta. 
Tisztelettel köszönti a megjelent Rendőrkapitányt és a helyettesét is. Köszönti a 
gyakornokokat, akik a nyári szakmai gyakorlatuk keretében vesznek részt az ülésen.  
A megjelent vendégekre való tekintettel javasolja, hogy a második napirendi pontban 
tárgyalják a 9. napirendet. Mivel a 14. és a 15. pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni, 
javasolja azokat a napirendi sor végére tenni, kerüljön elé a 16. és a 17. napirend, amihez nem 
érkezett meg a meghívott vendég, de egy levelet eljuttatott a polgármesternek a mai napon. 
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 6 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. 
Az utolsó pontot kiegészíti azzal, hogy A Képviselő-testület által támogatott Partics Roland 
aranyérmet nyert a londoni világversenyen. ezúton is gratulálnak neki.  



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

2. Beszámoló a nagyközség közbiztonságáról   
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 
beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönik az eddigi munkát és 
remélik, hogy a beszámolóban közzétett adatok a jövőben tovább javulnak majd. 
Dr. Horváth István ezredes:A beszámolóból látható. hogy a személy elleni bűncselekmények 
száma szerencsére minimálisra csökkent. Sajnos a vagyon elleni cselekmények száma nem 
csökkent ennyire, de azok a csoportok, akik eddig Cserszegtomajon a vagyon elleni 
cselekményeket elkövették, átálltak az emberek megtévesztésére, és ebből próbálnak haszonra 
szert tenni.  
A Keszthelyi Rendőrkapitányság nagy erőkkel volt jelen Csongrád és Bács-Kiskun 
megyében, ahol a határvédelmet biztosították. Ma már 1600 önkéntest állítottak be a 
rendszerbe. akik kiváltják a  kapitányság rendőreit a határvédelem területén. A kapitányságról 
már csak 1-1 specialistát küldenek ki a határra.  
Általánosan elmondható, hogy itt Zala megyében az emberek biztonságban érzik magukat, 
teret adva ezzel a vagyon elleni bűncselekmények elkövetőinek.  
Ha jól tudja, akkor cserszegtomaji illetőségű volt az, aki a körforgalom ügyében 
demonstrációt szervezett. Ezzel kapcsolatosan annyit tud elmondani, hogy  ebben a 
körforgalomban sem történik több baleset, mint bármelyik másikban, és azt javasolja, hogy itt 
is, mint ahogyan máshol, használják a szemüket, fülüket, és fontos a biztonsági öv használata 
is. Köszöni, hogy a Képviselő-testület támogatja a helyi körzeti megbízottak munkáját, hogy 
folyamatosan javulnak a körülményeik. 
A jelen lévő fiataloknak felhívja a figyelmét, hogy a szórakozóhelyeken fokozottan 
ügyeljenek a különböző drogok jelenlétére, de ennél sokkal nagyobb gondnak látja a 
mértéktelen alkoholfogyasztást. Úgy véli, hogy a saját biztonságáról mindenki úgy 
gondoskodik, ahogy viselkedik.  
Szeles András György alpolgármester: Csatlakozik a kapitány véleményéhez, ő is úgy 
gondolja, ha az emberek használnák a szemüket és a féket, akkor nem lenne annyi baleset a 
kérdéses kereszteződésben. 
Dr. Horváth István ezredes: A balesetekben sokkal több ember hal meg, mint bármilyen más 
bűncselekményben, a túlélők rehabilitációja pedig nagyon sokba kerül az államnak, amit az 
adófizetők pénzéből finanszíroznak.  
Bartha Gábor polgármester: A körforgalom megépítésének kérdése financiális kérdés, 
keresik hozzá a forrásokat. Köszöni a Keszthelyi Rendőrkapitányság és a körzeti megbízottak 
munkáját is. Bujtor András és Beke Tamás közvetlen kapcsolatot tartanak az itt élőkkel, ami 
szimpátiát kelt a falu lakosaiban is.  
Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy megköszönik a  kapitányság 
vezetőjének, helyettesének és dolgozóinak a munkáját.  
Szavazásra tette fel a módosítás elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 
befogadta a határozati javaslat módosítását. 



Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatelfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

88/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagyközség 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszöni a Keszthelyi 
Rendőrkapitányság vezetőjének, helyettesének és minden dolgozójának az egész évben, 
magas színvonalon elvégzett munkát.  

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
 

3. 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: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a 
rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönik a pénzügyi csoport 
munkáját. Ez a módosítás az elmúlt időszak pénzforgalmát realizálja. 
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 szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

89/2017.(VI.28.) 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. 50/2017 (IV.26.)számú képviselő-testületi határozat alapján Óvoda felújításra 
benyújtott pályázat önereje 
Általános tartalék csökkenése     -555 
Felújítási kiadások növekedése 066020    +555 
 
2. 58/2017 (IV.26.)számú képviselő-testületi határozat alapján „Teleház” előtti terület 
rendezése 
Általános tartalék csökkenése     -254 
Dologi kiadás növekedése 082094     +254 
 
3. 63/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 381/5 hrsz-on lévő 
gazdasági épület fedett színnel való bővítése 



Általános tartalék csökkenése     -1.115 
Felhalmozási kiadások növekedése 066020    +1.115 
 
4. 67/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján 390 hrsz-on lévő 
játszótér bővítése 
Általános tartalék csökkenése     -6.000 
Felhalmozási kiadások növekedése 066020    +6.000 
 
5. 68/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján csapadékvíz elvezetés 
engedélyezési terveinek elkészítése 
Általános tartalék csökkenése     -2.794 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    +2.794 
 
6. 69/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján ingatlanvásárlás 
Általános tartalék csökkenése     -6.000 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    +6.000 
 
7. 70/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján Panoráma utca felújítása 
Általános tartalék csökkenése     -1.500 
Felújítási kiadások növekedése 045120    +1.500 
 
8. 73/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján akadálymentes járda 
kialakítása a Szent Anna templom északi oldala mellett. 
Általános tartalék csökkenése     -650 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    +650 
 
9. 74/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján ideiglenes 
fémszerkezetű tároló beszerzése 
Általános tartalék csökkenése     -850 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020    +850 
 
10. 85/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján Óvoda udvarán kerti 
csap létesítése és párakapu vásárlása 
Általános tartalék csökkenése     -200 
Felhalmozási kiadás növekedése 091140    +200 
 
11. 87/2017 (V.31.)számú képviselő-testületi határozat alapján Partics Roland londoni 
brazil jiu-jitsu világversenyen történő szereplésének támogatása 
Általános tartalék csökkenése     -100 
Átadott pénzeszköz növekedése 066020    +100 

 
2.  Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. Az iskolai gyermekfarsanghoz való hozzájárulás 
 Általános tartalék csökkenése     -40 
 Személyi juttatás növekedése 011130    +28 
 Munkaadót terhelő járulékok növekedése 011130   +12 
 

2. A Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak erdei 
táborozásához való hozzájárulás 
Általános tartalék csökkenése     -100 



Dologi kiadás növekedése 011130     +100 
 
3. Cserszegtomaji ministráns gyermekek utazási költségtérítéséhez való hozzájárulás 
Általános tartalék csökkenése     -50 
Dologi kiadás növekedése 011130     +50 
 
4. „Aranykorúak” Nyugdíjas Klubja kirándulásának hajózási útiköltség térítése 
Általános tartalék csökkenése     -80 
Dologi kiadás növekedése 011130     +80 
 
5. Porkoláb utcában lévő kőfeszületen porcelánkép helyreállítása 
Általános tartalék csökkenése     -30 
Dologi kiadás növekedése 082070     +30 
 
6. Cserszegtomaj Történelmi Íjászklub részére „egyenpóló” biztosítása 
Általános tartalék csökkenése     -95 
Dologi kiadás növekedése 011130     +95  
 
7. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde óvodásainak Sármelléki 
Repülőtér látogatásának támogatása 
Általános tartalék csökkenése     -32 
Dologi kiadás növekedése 011130     +32 
 
8. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde pedagógusai szakmai 
napjához való hozzájárulás 
Általános tartalék csökkenése     -200 
Dologi kiadás növekedése 011130     +200   

 
3.  Egyéb 

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2017 (VI.1.) 
önkormányzati rendelet 8. számú melléklete alapján 
Általános tartalék csökkenése 900070    - 4.191 
Állami támogatás növekedése 018010    +1.100 
Átadott pénzeszköz növekedés 018010    + 9 
Pénzmaradvány csökkenése 018030     -5.282 
 
2. MTD fűnyíró traktor felújítása 
Felhalmozási kiadás csökkenése     -254 
Felújítási kiadás növekedése 066020     +254  
 
3. 2016. évben fel nem használt állami támogatás rendezése 
Átvett pénzeszköz növekedés 052080    +5.802 
Átadott pénzeszköz növekedés 018010    +5.802  
  
4. 2015. évi állami támogatás elszámolása 
Általános tartalék csökkenése 900070    -55 
Átadott pénzeszköz növekedés 018010    +55 
 
5. Személyi juttatás változása 
Általános tartalék csökkenése 900070    -1.270 



Személyi juttatás növekedése  066020    +1.000 
Munkaadót terhelő járulék 066020     +270 

 
Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 1.008.397 ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(IV.27.) 

rendelettel módosított2/2017.(II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

4. Az önkormányzati víziközmű vagyon törvény szerinti  tulajdonjog 
változásaElőterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A mai napon kapták kézhez a szerződés tervezetét. ez alapján a határozati javaslat 
kiegészítésre került egy 2. ponttal.  
Szavazásra tette fel a módosítás elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 
befogadta a határozati javaslat módosítását. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatelfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

90/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  tudomásul veszi, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése alapján az   „5/F § (5) bekezdésében  és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés d.) pontjában 
meghatározott gazdasági tevékenység ellátása érdekében a kizárólagos állami tulajdonban álló 
regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott 
önkormányzati tulajdonban levő víziközmű vagyonelemek, valamint ezen törvény 18. § 
szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga e törvény erejénél 
fogvaa tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, 
térítésmentesen 2017. június 1-jén a Magyar Államra száll. A térítésmentes vagyonátruházás 
az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül. 



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a cserszegtomaji önkormányzati tulajdonú víziközművek törvény szerinti 
vagyonátadásához a mellékletben szereplő szerződéstervezet tartalmi elemeinek figyelembe 
vételével, a végleges szerződések és kapcsolódó megállapodások aláírására, a további 
szükséges intézkedések megtételére.   
 
2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságával a 2. sz. mellékletben szereplő 
megállapodás tervezetek tartalmi elemeit figyelembe véve a 2012.01.05. napján kelt, az 
Önkormányzat tulajdonában álló víziközművek bérletére és üzemeltetésére vonatkozó 
üzemeltetési szerződést a 2011. évi CCXI törvény 79. § (4) bekezdés rendelkezései 
értelmében közös megállapodással megszünteti. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. június 30.     
 
 

5. Hulladékszállítási szerződés felmondása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Meglepetéssel értesültek a politikai szándékokról. A Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és mivel úgy vélik, hogy nincs más mód, ezért a 
határozati javaslatot 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 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

91/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hulladékszállítási 
szerződés felmondása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 
Jelen formában és indokaival nem tudja elfogadni aNemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) megfelelőségi véleményének visszavonásával 
kapcsolatosan a közszolgáltatási szerződés felmondás szükségességét. 
A ZALAISPA Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett 
Cserszegtomaj Nagyközség Közigazgatási területén. 
Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a ZALAISPA Nonprofit Zrt-vel  a 
megfelelőségi véleményének visszavonásáról,  ugyanis a Zalaispa  Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak Önkormányzatunk alapító tagja. 
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy Cserszegtomaj Nagyközség területén történő 
hulladékszállítás folyamatosságának megtartása érdekében keressen lehetőségeket, 
alternatívákat arra az esetre, ha aNemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt.a továbbiakban sem adja meg aműködéséhez szükséges megfelelőségi véleményt. 
A lefolytatott tárgyalások eredményét és más lehetőségeket, megoldásokat, javaslatokat 
terjessze a képviselő-testület 2017. szeptemberi soros ülésére 
 



Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 13. 
 
 

6. A kötelező elektronikus ügyintézés bevezetésével kapcsolatos 
döntésekElőterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A kötelezettségeinknek teszünk eleget, ezért a Jogi, Ügyrendi 
és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.  
dr. Milus Lajos jegyző: Kötelezően előírt feladat, amelynek a teljesítése nagy munkával jár. 
Az előterjesztéshez csatolt ütemterv még módosulhat, akkor a módosítást  beledolgozzák a 
tervezett mintába, így kerül majd a Felügyelet felé elküldésre.   
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igenszavazattal a következő határozatot hozta.  
 

92/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 
elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében elkészített Ütemtervet és Információátadási 
Szabályzat tervezetet, és azokat az előterjesztés és annak mellékletei alapján elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: az Ütemterv esetén: 2017. június 30.,  
     az Információátadási Szabályzat esetén: 2017. július 01. 
 
 

7. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A megjelent gyakornokoknak elmondja, 
hogy a HEP arra szolgál, hogy a fiatalokat, nőket, hátrányos helyzetűeket programszerűen 
felkarolja, és folyamatosan támogassa. 
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 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta.  
 
 

93/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
31. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Cserszegtomaj Község 



Önkormányzata 2013. május 29-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
áttekintette, a helyzetelemzési részt változatlan formában elfogadja, az intézkedési 
tervet felülvizsgálta. 

2.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1.) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére.  

 
Határidő: 2017. június 30.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
              dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
 

8. Cserszegtomaj Várvölgyi úti „falukapu” építése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni a kollégák előkészítő munkáját. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a határidőt kérik 2017. november 
30-ra módosítani.. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel amódosított 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta.  
 

94/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
Cserszegtomaj, Várvölgyi úti „falukapu” kiépítésének megvalósítását. A kivitelezésre  
legfeljebb 2.300.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére. Felkéri  a 
polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
 

2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
Cserszegtomaj, Várvölgyi úti „falukapu” kiépítésének befejezéseként a kereszteződés 
aszfaltburkolat felújításának elvégzését. A kivitelezésre  legfeljebb 1.000.000,- Ft 
összeget biztosít az általános tartalék terhére.  
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határid ő: 2017. november 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 

9. 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 a határozati javaslat 
a.) pontjának elfogadását javasolja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat a.) pontjának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igenszavazattal a következő 
határozatot hozta.  

 
95/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, Dombhát utca kavicsburkolatának meghosszabbítását 150 m hosszan, 
melynek megvalósítására a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete maximum bruttó  800 000 Ft-ot biztosít   a 2017. évi költségvetési keret általános 
tartalékából. 
Felkéri a polgármestert az útszakasz felújításához szükséges intézkedések megtételére, a 
vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 30.     
 
Mivel Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 
elfogadta a határozati javaslat a.) pontját, ezért a b.) pontot nem teszi fel szavazásra.  
 
 

10. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat  
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 úgy véli, hogy a 
felsorolt berendezésekre nagy szükség lenne, ezért elfogadásra javasolja a határozati javaslat 
a.) pontját. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a   határozati 
javaslat a.) pontjának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta.  
 

96/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Magyarország 
2017. évi központiköltségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a)  
pontjában meghatározott, „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen elkülönített, 
a települési önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat igénybevételére 
irányuló pályázat benyújtását 1.272.176 Ft összköltséggel, melyből 772.176 Ft a 
megpályázott összega 2017. évi Kultúrház hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozására műszaki, technikai eszközök fejlesztésére. 
A „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázathoz az 500.000 Ft önrészt 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2/2017. (II.02) számú a 2017. évi 
költségvetési rendeletének 5. számú melléklete tartalmazza. 
 



A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos és szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő a pályázat beadására: 2017. június 23. 
Határidőa pályázat elnyerése esetén: 2019. január 31. 
 
Mivel Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 
elfogadta a határozati javaslat a.) pontját, ezért a b.) pontot nem teszi fel szavazásra.  
 

11. Da Bibere Zalai Borlovagrend támogatási kérelme  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a borlovagrenddel. A 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ezért 100.000 Ft összeggel javasolja támogatni a 
kérésüket. 
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 szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

97/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 25. Zalai Borcégér 
Borünnep jubileumi rendezvényét 100.000 Ft.- Ft összeggel támogatja az általános tartalék 
terhére. 
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. július 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Javasolja, hogy a bornapok alkalmával adják át a támogatás összegéről szóló iratot, amelynek 
a pénzügyi végrehajtása a bornapok után esedékes.  
 

12. Forster Sándor Cserszegtomaj, Diósi u. 63. szám alatti lakos 
kérelmeElőterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésére beérkezett 
egy másik kérelem is, ami megerősíti az elsőt, ami közel 700 m-es útszakaszt érint, ahol nagy 
a forgalom. Az önkormányzat szerette volna a közeljövőben ezt az utat portalanítani, ezzel a 
kérelemmel ez a törekvés időben előbbre került. A határozati javaslat a.) pontját javasolják 
elfogadni azzal, hogy a határidő módosuljon 2017. augusztus 31-re, és kérik a 10 t-s 
súlykorlátozó tábla kihelyezését is.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által módosított  határozati javaslat elfogadását. A szavazást 



követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

98/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Forster Sándor 
Cserszegtomaj, Diósi u. 63. szám alatti lakos kérelme alapján Cserszegtomaj, Diósi utca  
Balaton utca és a Kárpát utca közti útszakasz mart aszfalttal történő burkolat megerősítésének 
kivitelezését bruttó 6.000.000,- Ft összegig. A kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezetet 
biztosítja az általános tartalék terhére. 
Gondoskodik az elkészült útszakaszra 10 t-s súlykorlátozó tábla kihelyezéséről. 
Felkéri  a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajosjegyző 
 
 

13. A Képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének megállapítása 
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 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 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

99/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 
2017. II. félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon. 

Határidő: 2017. július 10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

16. Kérdések, interpellációk 
 
Ehhez a napirendhez határidőn belül nem érkezett javaslat, kérés, kérdés.  
 
 
 

 
17. Egyebek 

 
 



Bartha Gábor polgármester: Kiosztja a mai napon érkezett levelet, amelyet a polgármesteri 
hivatal épületének tervezője juttatott el a polgármesterhez, mivel a meghívás ellenére sem 
kíván részt venni a Képviselő-testület ülésén.  
Szeles András György alpolgármester: Azt javasolja, hogy mindenki tanulmányozza át a 
tervező levelében foglaltakat, és a szeptemberi soros ülésen térjenek vissza az ügy 
tárgyalására.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
alpolgármester által megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően 
megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

100/2017.(VI.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Merenics Béla, a 
Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal épülete tervezőjének tájékoztatását, mivel azt a 
Képviselő-testületi ülés napján kézbesítette a Képviselő-testület részére, a szeptemberi soros 
ülésre napolja el.  
Felkéri Merenics Béla tervezőt, hogy a polgármesteri hivatal épületéről készített 
tartószerkezeti szakvéleményben feltárt, feltehetőleg tervezésből adódó műszaki hiba 
megoldására, az épület állagmegóvása érdekében a szerkezeti károsodás megszüntetését célzó 
műszaki megoldás vonatkozásában tegyen szakmai javaslatot.  
Felkéri a Polgármestert, hogy Merenics Béla tervezőt hívja meg a téma napirendi pontjának 
tárgyalására.   
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 13. 
 
 
 
Szeles András György alpolgármester: Szeretné megköszönni a Képviselő-testület által a 
Sport Klubnak juttatott  támogatást, amelynek köszönhetően egy TAO-s pályázaton keresztül  
a múlt héten átvehették a sportolók számára biztosított  kisbuszt.  
Bartha Gábor polgármester: Ebben a folyamatban az alpolgármester úr nagyon nagy részt 
vállalt.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A jelen lévő gyakornokoknak elmondja, hogy most úgy 
tűnhet, hogy a Képviselő-testület tagjai „csak” szavaznak a határozatokról, rendeletekről, 
hiszen nincs sok hozzászólás, egyetértés van a Képviselő-testület tagjai között. Ez azért van 
így, mert a Képviselő-testületi ülés előtti napokban tartják a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság ülését, ott ütköztetik a véleményeket, sokszor órákig tárgyalva egy-egy 
előterjesztést. Mire a Képviselő-testület elé kerül az anyag, addigra már kialakították az 
egységes álláspontjukat, így nincs vita a szavazáskor sem. 
 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a megjelenteknek a részvételt és mivel a többi 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják, a Képviselő-testület soros, nyilvános  ülését 17 óra 02 
perckor bezárta.  
 
 
Cserszegtomaj, 2017. július 05. 



 
 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester        jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető   


