
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 
25-én 16 órára összehívott soros, nyilvános 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,Simon Aladár, Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők, 
Meghívott vendég:Klie Zoltán főépítész, 
Valamint: Varga Ivett. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 7 tagja jelen van, a Képviselő-
testület  ígyhatározatképes. Az ülést 16 óra 09 perckor megnyitotta. 
Tisztelettel köszönti a megjelent vendégeket. 
Az ülés megkezdése előtt szeretne két személyről megemlékezni, akik a munkájukkal 
segítették a Képviselő-testületet és a falut. 

- Szeiler Gábor, a Monitor közéleti magazin főszerkesztője a múlt héten távozott 
közülünk, 

- Varga Zoltán, a falu volt alpolgármestere, volt Képviselő-testületi tag is a múlt héten 
távozott. Nyugdíjas éveiben is aktív volt, sok társadalmi feladatot vállat. Részt vett az 
1956-os eseményekben is, szabadságvesztésre is ítélték érte.  

Tisztelettel kéri a megjelenteket, hogy fél perces néma felállással emlékezzenek az 
eltávozottakra.  
Kéri a megjelenteket, hogy az Egyebek napirendi pontba a tegnapi Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottsági ülésen felvett témák mellé a ma érkezett kérelmet is vegyék fel, így az 
Egyebek pontban a következő témák kerülnek megtárgyalásra: 

- Nagykanizsai Tankerületi Központ Fejlesztési Terve,  
- elektromos töltőállomás telepítése,  
- Zalagyöngye lakópark lakóinak kérelme,  
- gyümölcsfa kihelyezésre pályázat kiírása,   
- Varga Zoltán családtagjának kérelme. 

A Kérdések, interpellációk napirendhez határidőn belül nem érkezett megkeresés.  
Mivel nem érkezett egyéb javaslat a napirendekkel kapcsolatosan, ezért szavazásra teszi fel a 
plusz 5 téma beillesztését az Egyebek pontba. 
A  szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az öt téma felvételét az Egyebek pontba. 
Kéri, hogy a 19. napirendi pontot, mivel azt zárt ülésen kell tárgyalni, a legutolsó helyen 
tárgyalják. 
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. 
 
Hivatkozva az Mötv. azon szakaszára, amely szerint a polgármester akadályoztatása esetén az 
ülés levezetését az alpolgármesternek adja át, átadja a szót az alpolgármesternek és kéri, hogy 
vezesse le az ülést.  
 
Szeles András György alpolgármester: Köszönti a megjelenteket és kéri, hogy kezdjék meg a 
munkát az 1. napirendi pont tárgyalásával. 
 

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

Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság támogatja a 
beszámoló elfogadását.  
Szeles András György alpolgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 
beszámoló elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igenés 1 nem szavazattal elfogadta a 
beszámolót.  
 
 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a 
pénzügyi vezető kiegészítéseivel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Szeles András György alpolgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 
határozati javaslatelfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

121/2017.(X.25.) 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. 110/2017 (IX.13.)számú képviselő-testületi határozat alapján 2017. évi lomtalanítás  
Általános tartalék csökkenése     -2.000 
Dologi kiadás növekedése 066020     +2.000 
 



2. 108/2017 (IX.13.)számú képviselő-testületi határozat alapján Mini bölcsőde 
kialakításának pályázati önereje 
Általános tartalék csökkenése     -525 
Felhalmozási növekedése 066020     +525 
 
3. 112/2017 (IX.13.)számú képviselő-testületi határozat alapján Cserszegtomaj Sport 
Klub támogatása 
Általános tartalék csökkenése     -300 
Átadott pénzeszköz növekedés 081021    +300 
 
4. 116/2017 (IX.13.)számú képviselő-testületi határozat alapján szociális étkezés 
házhoz szállítása 
Általános tartalék csökkenése     -240 
Személyi juttatások növekedése 066020   +195 
Munkaadói járulék növekedése 066020    +45 

 
2.  Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. „Született 25 éve” című kiadvány megrendelése 
 Általános tartalék csökkenése     - 194 
 Személyi juttatások növekedése 011130    + 135 
 Munkaadói járulék növekedése 011130    +59 
 
3.  Egyéb 
 1. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 
 Állami támogatás növekedése 018010    +12.370 
 Átadott pénzeszköz növekedés 063080    +12.370 

 
2. Utak fenntartása, karbantartása, síkosság-mentesítés 
Általános tartalék csökkenése 900070    -6.500 
Dologi kiadás növekedése 045160     +6.500 
 
3. Szennyvízhálózat állami tulajdonba való átvételének költségvetési vonzata 
Üzemeltetési/Koncessziós díj bevétel csökkenése 052080  -5.859 
Pénzeszköz átadás növekedése 052080    +18.244 
Felhalmozási kiadás csökkenése 052080    -24.103 
 
4. Adóbevételek  
 Helyi adóbevétel növekedés 900020     +29.000 
Általános tartalék növekedése 900070    +29.000 

 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 1.045.910 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 módosításának 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 
18/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete 

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

14/2017 (VI.29.) és 15/2017 (IX.14.) rendeletekkel módosított2/2017 (II.02) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

3. A reklámok és reklámhordozók elhelyezésével összefüggő                
önkormányzati  rendelet jóváhagyása 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a 
rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Szeles András Györgyalpolgármester: 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  
19/2017.(X.26.) önkormányzati rendelete 

a reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről 
 
 
 

4. 2018.  évre szóló teljes ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi 
szerződés  
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

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



122/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a település 
vezetékes közvilágítási eszközeinek villamos energiaigényét biztosító E-On 
Energiakereskedelmi Kft  2018.-19. évre vonatkozó 14,89 Ft/kWh + ÁFA villamos energia 
egységár ajánlatát, megbízza a polgármestert a  2018.-19. évre  érvényesteljes ellátású 
közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés, és szükséges megbízás, 
nyilatkozat aláírásával. 
 
Határidő: 2017. október 27. 
Felelős: Bartha Gábor  polgármester 
 
 

5. Teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződés 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Szeles András György alpolgármester: 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. 
 

123/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gázszolgáltató 
E.on energiaszolgáltató Kft.  2018. január 1-től érvényes ajánlatát, mely szerint 2018. január 
1-től továbbra is  2,625 Ft/MJ alapdíjjal, 0,228 Ft/MJ rendszerhasználati forgalmi díjjal és 
10052 Ft/m3/h/év rendszer használati alapdíjjal biztosítja a földgázt az önkormányzat részére  
a lakossági fogyasztás szolgáltatás kategóriában (a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák), 
megbízza a polgármestert a  2018.-19. évre  érvényes Teljes ellátásról szóló földgáz-
kereskedelmi szerződés aláírásával. 

Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. október 27.          
 
 
 
 

6. A település 2017. év negyedik negyedévig tervezett fejlesztései 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Szeles András Györgyalpolgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a napirendi pont 
minden alpontja esetén az a.) határozati javaslatot javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.  



Elekes István képviselő: Szeretné megtekinteni az 1., 2., 3., 4. pontokhoz bekért árajánlatokat, 
terveket, amelyek alapján készült az előterjesztés.   
Szeles András György alpolgármester:Sorban fogja feltenni az egyes alpontokhoz tartozó 
határozati javaslatokat szavazásra.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 1. alpontban az a.) határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazattal a következő 
határozatot hozta.  
 

124/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. ingatlanon meglévő játszótér. fejlesztését. 60 m2 
burkolt járda kialakításával. A munkálatokra az általános tartalék terhére  bruttó 800.000,-  Ft 
összeget biztosít. Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:2017. november 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 2. alpontban az a.) határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazattal a következő 
határozatot hozta.  
 

 
125/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, Pipacs utca 13/57. hrsz. ingatlanon meglévő játszótér bővítését az 
árajánlatban szereplő információs tábla legyártásának és telepítésének kivételével. A projekt 
megvalósítására  bruttó 5.500.000,- ,- Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetésben. 
 
Határid ő:2018. április 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 3. alpontban az a.) határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazattal a következő 
határozatot hozta.  
 

126/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, Iskola utca  Béke utca – Barlang utca közti szakaszán az árok tisztításának és 
az útpadka rendezésének kivitelezését melyhez szükséges 3 fm csapadék áteresz cseréje és 2 
fm árokburkolás kivitelezése. A megvalósításhoz bruttó 700.000,- Ft összeget biztosít az 
általános tartalék terhére.  
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:2017. november 30. 



Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 4. alpontban az a.) határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodik szavazattal a következő 
határozatot hozta.  
 

127/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a tulajdonában 
lévő Cserszegtomaj, Iskola utca  17/A. szám alatti ingatlanon lévő orvosi rendelő  bejárat 
felújításának kivitelezését. A megvalósításhoz legfeljebb  bruttó 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  
 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 5. alpontban az a.) határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

128/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Cserszegtomaj, 115-116. hrsz. ingatlanok tulajdonrendezésének figyelembevételével a 115. 
hrsz. ingatlan értékbecslésének elkészíttetését bruttó 63.500,- Ft összegben  A 
megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet a költségvetés dologi kiadások egyéb 
szolgáltatások során rendelkezésre áll..  
Felkéri  a polgármestert a  szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:2017. november 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 6. alpontban az a.) határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

129/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
39/2017.(III.29.) számú határozatának módosítását. A végrehajtás időpontját 2018. június 30. 
napjában határozza meg. A beruházás megvalósítására 3.000.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít 
a 2018. évi költségvetésben. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 



Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 7. alpontban az a.) határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

130/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
94/2017.(VI.28.) számú határozatának módosítását. A végrehajtás időpontját 2018. június 30. 
napjában határozza meg. A beruházás megvalósítására a határozat 1. pontjában  bruttó 
2.300.000,- Ft, a határozat 2. pontjában bruttó 1.000.000,- Ft összeget biztosít a 2018. évi 
költségvetésben. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:2018. június 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 8. alpontban az a.) határozati javaslat 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 

131/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde  jövőbeni működésével, jelenlegi 
és jövőbeli létszámának alakulásával, az óvoda helyiségeinek jogszabály szerinti 
rendelkezésre állásával kapcsolatban szakértői vélemény elkészítésével bízza meg Bogdán 
Marianna köznevelési szakértőt. A szakértői vélemény elkészítésének ára bruttó 190.000 Ft, 
amelyet Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az általános tartalék 
keret terhére biztosít.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2017. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

7. Cserszegtomaj, 381/5. hrsz. ingatlanon megvalósult gazdasági épület nyitott 
színnel történő bővítés feltüntetése 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Szeles András György alpolgármester: 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.  
 
 
 
 



132/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a tulajdonában 
lévő Cserszegtomaj 381/5. hrsz. ingatlanon megvalósult gazdasági épület bővítés 
feltüntetéséhez a GEOPART Bt. által készített 068-09/2017. munkaszámú változási vázrajnak 
megfelelően. Felhatalmazza a polgármestert a vázrajzok aláírására valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. Hozzájárul az épületfeltüntetés földhivatali átvezetése után a 
vagyonkataszter módosításához. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

8. Cserszegtomaj, 115-116. hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és úgy véli, 
hogy itt az ideje, hogy a 2006-os ügyet rendbe tegyék, ezért elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testületnek. 
Szeles András György alpolgármester: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.  
 

133/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
önkormányzat tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 115. hrsz-ú „polgármesteri hivatal és 
udvar” művelési ágú 1260 m2, 116. hrsz-ú „üzem” művelési ágú  730 m2 térmértékű 
ingatlanok telekcsoport telekhatár rendezését  a Geopart Bt Keszthely, Sági J. u. 32. szám 
alatti társaság által 073-09/2017. munkaszámon készített változási  vázrajz alapján.  
A földhivatali nyilvántartásba vételt követően hozzájárul a területváltozások 
vagyonkataszterben történő átvezetéséhez. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
               dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

9. Cserszegtomaj, 1446. és 1657/25.  hrsz.-ú ingatlanok tulajdonrendezése 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 
elfogadását javasolja. 



Szeles András György alpolgármester: 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.  

 
134/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Cserszegtomaj, 1446. hrsz-ú „közút” művelési ágú 5103 m2 valamint az 1657/25. hrsz-ú 
„beépítetlen terület” művelési ágú  2807 m2 térmértékű ingatlanok telekhatár rendezését  a 
Geopart Bt. Keszthely, Sági J. u. 32. szám alatti társaság által 072-09/2017. munkaszámon 
készített változási  vázrajz alapján.  
A földhivatali nyilvántartásba vételt követően hozzájárul a területváltozások 
vagyonkataszterben történő átvezetéséhez. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
               dr. Milus Lajos jegyző 

 
 

10. Cserszegtomaj, Pajtika utca Európa tér – Kápolna sor közti utca szakasz 
tervezése 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Szeles András György alpolgármester: 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.  
 

135/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Cserszegtomaj, Pajtika utca Európa tér – Kápolna sor elágazó közti utca szakasz zárt 
csapadékvíz elvezetés valamint városias jellegű kialakítás engedélyezési terveinek 
elkészítésére a TÓNUS Kft. Keszthely, Erzsébet királyné u. 40. szám alatti társasággal kötött 
vállalkozási szerződés tervszállítási határidejének 2017. november 28. napjára történő 
módosításával. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.. 
Határid ő: szerződés módosítás: azonnal 
                terv elkészítésére: 2017. november 28. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos  jegyző 

 
 

 
 



11. dr. Hóbor Erzsébet és Vörös Lászlóné kérelme  
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Úgy vélik, hogy a tulajdonosok nem úgy kezelték a 
vagyonukat, ahogyan kellett volna. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ezért elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. 
Szeles András György alpolgármester: 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.  
 

136/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte dr. Hóbor 
Erzsébet Zalaegerszeg, Jánkahegyi u. 29. szám és Vörös Lászlóné Zalaegerszeg, Lőrinc barát 
u. 22. szám alatti lakosok által benyújtott megkeresését és az alábbi határozatot hozza: 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közpénzből 
magántulajdonban keletkezett károknak enyhítésére, reparációjára nem tud költségvetéséből 
forrásokat biztosítani, nincs olyan intézménystruktúrája, amely működtetését biztosítani 
tudná. Ha a későbbiekben pályázati kiírások jelennek meg kilátó építésére, felújítására anyagi 
kötelezettség vállalás nélkül támogatja azt. Felkéri a polgármestert a kérelmezők döntésről 
történő értesítésére. 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
              dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

12. ÉFOÉSZ támogatási kérelme  
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. 
Szeles András György alpolgármester: A tavalyi évben ez a szervezet 25.000 Ft-ot kapott, 
ezért javasolja, hogy ebben az évben is kapjanak ugyanennyit. 
Bartha Gábor polgármester: Szeretné, ha a polgármesteri keretből mehetne ez a támogatás.  
Szeles András György alpolgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 
kiegészített határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 3 nemés 1 
tartózkodik szavazattal nem hozott érvényes határozatot, ezért az előterjesztés a novemberi 
ülésen ismét napirendre kerül. 
 

13. Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsába 
Szeles András György alpolgármester delegálása 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 



Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Az alpolgármester szavazhat magára is, hiszen feladatot fogad 
el. 
Szeles András György alpolgármester: 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.  
 

137/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2013. (VI.19.) számú 
Képviselő-testületi határozatának b) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Hévíz Térsége 
Önkormányzati Területfejlesztési Társulás (Hévíz, Kossuth L. u. 1.) Társulási Tanácsába 
tagként Cserszegtomaj nagyközség mindenkori polgármesterét delegálja. A polgármester 
akadályoztatása esetén a Társulási Tanácsban Szeles András György alpolgármester 
helyettesíti. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsülésén történő 
helyettesítési rendjéről szóló határozat megküldésével kapcsolatban a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
14. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 

Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
 

Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Szeles András György alpolgármester: 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.  

 
138/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lancz Lajos közalkalmazotti 
jogviszonyát 2017. november 29. napjával felmentéssel megszünteti. Felmentési ideje 2017. 
november 29. napjától 2018. július 27. napjáig tart, 2018. március 28. napjától 2018. július 
27. napjáig mentesíti a munkavégzés alól. Közalkalmazotti jogviszonya 2018. július 27. 
napján szűnik meg. Időarányos szabadsága felmentési ideje alatt kiadásra kerül. 



Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére és a hozzájuk 
kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: 2018. július 27. 
 

15. Partics József közalkalmazotti jogviszonyának véglegesítése 
Előterjesztő: szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örülnek a megbízható munkaerő véglegesítésének. A Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Partics Gyula képviselő: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Partics József nem a rokona, 
közöttük csupán névrokonság áll fenn. 
Szeles András György alpolgármester: 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.  
 

139/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete Partics József, Rezi, Hársfa u. 17. szám alatti 
lakost 2018.01.01. napjától napi 8 órában közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. 
Kinevezését határozatlan időtartamra módosítja, az ehhez szükséges forrást az önkormányzat 
költségvetéséből a személyi juttatások és közterhek terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: 2018.01.01. 
 

16. Beszámoló az Önkormányzat 2017. III. negyedévi adóbevételeiről 
Előterjesztő: Szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Köszöni az adós kollégák és a jegyző munkáját. A 
beszámolóból látszik, hogy sok a kintlévőség, nem megfelelő az adófizetési morál. A Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Szeles András György alpolgármester: 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.  
 
 
 
 
 



140/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. III. 
negyedévi adóbevételeiről szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadta. 
 

17. Beszámoló a 2017. évi háziorvosi ellátás helyzetéről 
Előterjesztő: szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Szeles András György alpolgármester: 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.  
 

141/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi háziorvosi 
ellátás helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztés és annak melléklete 
szerint elfogadta. 
 

18. Az egészségügyi alapellátási keretében védőnői feladatellátásról tájékoztató 
Előterjesztő: szeles András György alpolgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Örülnek, hogy lesz még egy teljes munkaidős védőnői állás, 
szerencsére szükség van rá, sok gyermek születik. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Szeles András György alpolgármester: 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.  
 

142/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői 
feladatellátásról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztés és annak mellékletei 
alapján anyagi kötelezettségvállalás nélkül elfogadja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Rezi Község Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős : Bartha Gábor polgármester 

 
20. Kérdések, interpellációk 
 

Határidőn belül ehhez a napirendhez nem érkezett kérés, kérdés. 



21. Egyebek 
1. Nagykanizsai Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 

 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és nem 
emelnek kifogást a Fejlesztési Terv ellen. 
Szeles András György alpolgármester: A határozati javaslat szövege így szól: Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Nagykanizsai Tankerületi 
Központ által  összeállított és megküldött 2017-2022 Fejlesztési Tervet és nem emel kifogást 
az abban foglaltakkal. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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.  
 

143/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Nagykanizsai 
Tankerületi Központ által  összeállított és megküldött 2017-2022 Fejlesztési Tervet és nem 
emel kifogást az abban foglaltakkal. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. október 30. 
 

2. Elektromos töltő telepítése 
 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és kérik a 
polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat. 
Szeles András György alpolgármester: A határozati javaslat szövege így szól: Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elektromos autótöltő 
Cserszegtomajon történő üzembe helyezésével kapcsolatos ajánlatokat és a következő 
határozatot hozta: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az IT- Perfekt Kft.-vel kezdje meg a tárgyalásokat és azok eredményéről 
a novemberi soros ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
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.  
 

144/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elektromos 
autótöltő Cserszegtomajon történő üzembehelyezésével kapcsolatos ajánlatokat és a 
következő határozatot hozta: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármestert, hogy az IT- Perfekt Kft.-vel kezdje meg a tárgyalásokat és azok 
eredményéről a novemberi soros ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 



3. Zalagyöngye lakópark lakóinak kérelme 
 
Szeles András György alpolgármester: Ismertette a napirendet.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A lakóknak 
kettő kérése volt:  

- a közvilágítás problémáját tudják kezelni, ezért kérik a lámpák kihelyezésének 
megoldását,  

- az útburkolattal kapcsolatban kérik a polgármestert, hogy vizsgálja meg a 
körülményeket, és ezek alapján tudnak dönteni. 

Szeles András György alpolgármester: Az utca bejáratával szemben van egy napelemes 
lámpa, a lakóparkig 2- 3 lámpa kihelyezésével megoldható a közvilágítás biztosítása. 
A határozati javaslat szövege így szól: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Zalagyöngye lakópark lakóinak kérését és a következő határozatot 
hozta: Cserszegtomaj  Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert: 

a.) A Zalagyöngye utcában a  Zalagyöngye lakóparkig napelemes szigetszerű világítás 
biztosításáról intézkedjen. 

b.) A Zalagyöngye utca szilárd burkolattal történő borításának elkészítéséhez szükséges 
körülményeket vizsgálja meg, és terjessze a Képviselő-testület elé. 

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.  
 

145/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zalagyöngye 
lakópark lakóinak kérését és a következő határozatot hozta: Cserszegtomaj  Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert: 

a.) A Zalagyöngye utcában a  Zalagyöngye lakóparkig napelemes szigetszerű világítás 
biztosításáról intézkedjen. 

b.) A Zalagyöngye utca szilárd burkolattal történő borításának elkészítéséhez szükséges 
körülményeket vizsgálja meg, és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: a.) 2017. december 31.  

   b.) 2018. március 31. 
 

4. Gyümölcsfa kihelyezésre pályázat kiírása 
 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik projekt 
célkitűzéseihez kapcsolódva a zöldfelület növelésének elérése érdekében faültetési akciót 
szervezne az önkormányzat. A pályázaton való részvétel feltételei:  

- cserszegtomaji ingatlannal rendelkező magánszemély pályázhat,  
- az igények leadási határideje: 2017. november 05., 
- ingatlanonként és családonként 5 db fa igényelhető, 
- a fák kiadása 2017. november 10.,  
- az igények kielégítése a pályázatok beérkezési sorrendjében történik,  
- dokumentálni kell a fák elültetését,  
- amennyiben kipusztul a fa, saját erőből kell pótolni,  
- vállalja az igénylő, hogy 10 évig ápolja, gondozza, termelésben tartja,  



- 3 fajta fa igényelhető: alma, körte, szilva.  
Partics Gyula képviselő: Hagyományos, régi fajták terjedését szeretnék elősegíteni. 
Megkérdezett egy faiskolát, ahol 2000 Ft/db áron adják a szabadgyökerű gyümölcsfákat. 
Bartha Gábor polgármester: Felajánlja, hogy a polgármesteri keretből támogatja az akciót, 
100.000 Ft+ reprezentációs adó keretéig. 
Szeles András György alpolgármester: A határozati javaslat szövege így szól: Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik projekt 
célkitűzéseihez kapcsolódva pályázatot ír ki magánszemélyek részére őshonos, a helyi 
környezethez alkalmazkodott  tájfajtájú gyümölcsfák igényléséhez. 
A pályázaton való részvétel feltételei: 

- cserszegtomaji ingatlannal rendelkező magánszemély pályázhat,  
- az igények leadási határideje: 2017. november 05., 
- ingatlanonként és családonként 5 db fa igényelhető, 
- a fák kiadása 2017. november 10.,  
- az igények kielégítése a pályázatok beérkezési sorrendjében történik,  
- dokumentálni kell a fák elültetését,  
- amennyiben kipusztul a fa, saját erőből kell pótolni,  
- vállalja az igénylő, hogy 10 évig ápolja, gondozza, termelésben tartja,  
- 3 fajta fa igényelhető: alma, körte, szilva,  
- forrása: a polgármester saját felhasználású kerete, maximum 100.000 Ft + 

reprezentációs adó összeghatárig. 
A pályázati feltételek a cserszegtomaji Krónika című újságban és a nagyközség honlapján 
találhatók.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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.  
 

146/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Zölden 
Gondolkodik projekt célkitűzéseihez kapcsolódva pályázatot ír ki magánszemélyek részére 
őshonos, a helyi környezethez alkalmazkodott  tájfajtájú gyümölcsfák igényléséhez. 
A pályázaton való részvétel feltételei: 

- cserszegtomaji ingatlannal rendelkező magánszemély pályázhat,  
- az igények leadási határideje: 2017. november 05., 
- ingatlanonként és családonként 5 db fa igényelhető, 
- a fák kiadása 2017. november 10.,  
- az igények kielégítése a pályázatok beérkezési sorrendjében történik,  
- dokumentálni kell a fák elültetését,  
- amennyiben kipusztul a fa, saját erőből kell pótolni,  
- vállalja az igénylő, hogy 10 évig ápolja, gondozza, termelésben tartja,  
- 3 fajta fa igényelhető: alma, körte, szilva,  
- forrása: a polgármester saját felhasználású kerete, maximum 100.000 Ft + 

reprezentációs adó összeghatárig. 
A pályázati feltételek a cserszegtomaji Krónika című újságban és a nagyközség honlapján 
találhatók.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 



Határidő: 2017. november 15. 
 

5. Varga Zoltán rokonainak kérelme 
 
Szeles András György alpolgármester: A kérelem arról szól, hogy Varga Zoltánt az 
önkormányzat tekintse a saját halottjának. Az önkormányzat saját rendelete alapján ez nem 
megoldható, a 28/2005.(X.26.) rendelet szerint a díszpolgárokat tekintheti az önkormányzat 
saját halottjának.  
Bartha Gábor polgármester: A rendelet nem zárja ki azt, hogy más módon segítsenek a 
hozzátartozóknak. Kérdezi Varga Ivettet, hogy milyen temetést szeretnének? 
Varga Ivett kérelmező: Nincs még sírhelye az Édesapjának, koporsós temetést szeretnének.   
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Temetési segélyt nem igényelhet?  
Bartha Gábor polgármester: Az csak helyi lakosnak jár. Egyházi temetésre gondoltak? 
Varga Ivett: Nem. Azt tudják, hogy a Politikai Foglyok Szövetségétől fog valaki beszédet 
mondani. 
Szeles András György alpolgármester: A részletek megbeszélése érdekében 15 perces 
szünetet rendel el 17 óra 18 perckor. 
 
17 óra 28 perckor a szünet után folytatódik a Képviselő-testület ülése.  
 
Szeles András György alpolgármester: A határozati javaslat így szól:  
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megrendülten értesült Varga 
Zoltán, volt cserszegtomaji képviselő, alpolgármester, szabadságharcos halálhíréről. Varga 
Zoltán meghatározó szerepet töltött be közéleti személyiségként  Cserszegtomaj életében és 
magánemberként is minden erejével támogatta a közösség, a falu fejlődését, előrejutását.  
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ezért úgy határozott, hogy 
Varga Zoltán végtisztességének megadásához, érdemeihez méltó búcsúztatásához 250.000 Ft-
ot biztosít az általános tartalék keret  terhére. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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.  
 

147/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megrendülten értesült Varga 
Zoltán, volt cserszegtomaji képviselő, alpolgármester, szabadságharcos halálhíréről. Varga 
Zoltán meghatározó szerepet töltött be közéleti személyiségként  Cserszegtomaj életében és 
magánemberként is minden erejével támogatta a közösség, a falu fejlődését, előrejutását.  
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ezért úgy határozott, hogy 
Varga Zoltán végtisztességének megadásához, érdemeihez méltó búcsúztatásához 250.000 Ft-
ot biztosít az általános tartalék keret  terhére. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
Határidő: azonnal  
 
Bartha Gábor polgármester: A Képviselő-testület vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot a 
megyei szervezetekkel. Kéri Varga Ivettet, hogy segítsen a nekrológ elkészítésében. Kéri 



Simon Aladár községgazdát, hogy a temetést szervezze meg, és kéri Bakos Erzsébetet, hogy 
Varga Zoltán hagyatékában fellelhető kitüntető címeket és egyéb anyagokat archiváljon le.  
Varga Ivett: Köszöni a Képviselő-testület segítéségét. 
 
 
Szeles András György alpolgármester: Megköszönte a megjelenteknek a részvételt és mivel a 
Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát,a soros, nyilvános  ülést 17 óra 49 perckor 
bezárta.  
 
Cserszegtomaj, 2017. október 31. 
 
 
 
 
 
Szeles András György dr. Milus Lajos  
      alpolgármester        jegyző  
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető   


