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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december  
13-án 16 órára összehívott soros, nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Molnár Gabriella, Partics Gyula és Elekes István képviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Kocsis Zsuzsanna, Kemenes Veronika Ágnes 
köztisztviselők. 
Meghívott vendég: Szalai Klára óvodavezető,  
Valamint: Bakos László Róbert a Pénzügyi Bizottság külsős tagja. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 5 tagja jelen van, a Képviselő-
testület  így határozatképes. Tolvéth Gyula Tamás képviselő beteg, Partics Gyula képviselő a 
Leader közösség megbeszélésén van, ezért késik.  Az ülést 16 óra 07 perckor megnyitotta. 
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi sor minden pontját tárgyalják. A Kérdések, 
interpellációk ponthoz határidőn belül nem érkezett kérés, kérdés.  
Mivel nem érkezett egyéb javaslat a napirendekkel kapcsolatosan, ezért szavazásra teszi fel a 
napirendi sort. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 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.  
Mivel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság egyik tagja sincs jelen, ezért felolvassa a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely szerint a  Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a 
beszámolót. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosítása 

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felolvassa a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely 
szerint a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadása 
javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítását. 
 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

167/2017.(XII.13.) 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. 124/2017 (X.25.)számú képviselő-testületi határozat alapján játszótér fejlesztés 
Általános tartalék csökkenése   -800 
Felhalmozási kiadás növekedése 066020  +800 
 
2. 147/2017 (X.25.)számú képviselő-testületi határozat alapján Varga Zoltán 
búcsúztatásához hozzájárulás 
Általános tartalék csökkenése   -250 
Dologi kiadások növekedése 011130   +250 
 
3. 131/2017 (X.25.)számú képviselő-testületi határozat alapján szakértői vélemény 
elkészítése a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde jövőbeli 
működésének meghatározásához. 
Általános tartalék csökkenése   -190 
Dologi kiadás növekedése 011130   +190 
 
4. 127/2017 (X.25.)számú képviselő-testületi határozat alapján orvosi rendelő 
bejáratának felújítása 
Általános tartalék csökkenése   -1.000 
Felújítási kiadások 066020    +1.000 
 
5. 126/2017 (X.25.)számú képviselő-testületi határozat alapján Iskola utca – Béke 
utca, - Barlang utca közti szakaszán árok tisztítás és útpadka rendezés 
Általános tartalék csökkenése   -700 
Dologi kiadás növekedés 045160   +700 
 
6. 164/2017 (XI.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján Farkas Csaba 
világkupán való részvételének támogatása 
Általános tartalék csökkenése   -100 
Átadott pénzeszköz növekedés 081021  +100 
 
7. 155/2017 (XI.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján ÉFOÉSZ Zala Megyei 
Közhasznú Egyesület működésének támogatása 
Általános tartalék csökkenése   -25 
Átadott pénzeszköz növekedés 066020  +25 
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8. 159/2017 (XI.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján Cserszegtomaji 
Polgárőr Egyesület működésének támogatása 
Általános tartalék csökkenése   -100 
Átadott pénzeszköz növekedés 066020  +100 
 
9. 152/2017 (XI.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján „Tájház” 
programtervének elkészítése 
Általános tartalék csökkenése   -191 
Dologi kiadás növekedése 066020   +191 

 
2. Egyéb 

1. 154/2017 (XI.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde előirányzat módosítása 
Dologi kiadás csökkenése 091140   -205 
Felhalmozási kiadás növekedése 091140  +205 

 
    

 
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege nem 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 4 igen és 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017 (IV.27),  
14/2017 (VI.29.), 15/2017 (IX.14.) és 18/2017. (X.26.) rendeletekkel módosított2/2017 

(II.02) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
3. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési terve 
      Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
      ( előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Köszöni a pénzügyi csoport szakmai 
munkáját. 
Felolvassa a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely 
szerint a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadása 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
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Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy egy képviselő nem szavazott, így Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

168/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési 
tervét 954.109 ezer forint kiadási főösszeggel, 954.109 ezer forint bevételi főösszeggel 
elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési 
rendelet-tervezetét készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: 2018. február 15. 
 
 

4. Élelmezésért fizetendő étkezés-térítési díjak megállapítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

      ( előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felolvassa a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely 
szerint a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadása 
javasolja a Képviselő-testületnek a rendeletet. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. A szavazást 
követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen  szavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 

az élelmezésért fizetendő étkezési díjak megállapításáról 
 
 

5. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

      ( előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felolvassa a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely 
szerint a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadása 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
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169/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zalai 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerződés 1.-2. számú mellékletét az alábbiak szerint: 
Az 1. számú mellékletben: 
Jelen szerződés 5/a pontjában rögzítettek szerint az Önkormányzat a közszolgáltatással 
összefüggő személyes adatokat (ingatlantulajdonos családi és utóneve, születési családi és 
utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési és utóneve) az azonban bekövetkezett  
változásokat illetve az ingatlannál használható gyűjtőedény típusát számlázási időszakonként 
(minden év február 20-ig, május 31-ig, augusztus 31-ig, november 30-ig) ellenszolgáltatás 
mentesen megküldi a szamlazas@zalaispa. hu e-mail címre.” 
szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges 
információt megadni a közszolgáltató felkérésére (különös tekintettel a a Ht.-ben 
megfogalmazott és rögzített természetes személy ingatlantulajdonos meghatározott adatainak 
megadását negyedévente.). 
A 2. számú mellékletben: 
A tervezetnek a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjait meghatározó 3. 
pontjának az ISPA használati díjat nem kell tartalmaznia, mivel a Zalaispának fizetendő díj a 
tárgyi szerződés vonatkozásában nem releváns, viszont szükséges a pontban leírni, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 
Hivataljavaslatának figyelembevételével a szabályozásért felelős miniszterrendeletben 
állapítja meg, és a Koordináló szerv szedi be. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 
 
 

6. A TOP-3.1,1-15-ZA1-2016-00005 azonosító számú „Zala Kétkeréken –Kerékpárút 
fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projektben Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának konzorciumi tagként történő részvétele  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felolvassa a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely 
szerint a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadása 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

170/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zala Megyei 
Önkormányzat TOP-3.1,1-15-ZA1-2016-00005 azonosító számú „Zala Kétkeréken –
Kerékpárút fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projekt 
megvalósításával kapcsolatos megkeresését és az alábbi határozatot hozza: 
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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat megvalósítása 
érdekében Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata konzorciumi tagként történő belépését 
jóváhagyja, amelyet a konzorciumi szerződés is lehetővé tesz.  
Felhatalmazza a polgármestert a témával kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére 
valamint a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

7. „Cserszegtomajért” Közhasznú Közalapítvány vagyonának felhasználása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felolvassa a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely 
szerint a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadása 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

171/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító – 
kötelezettséget vállal arra, hogy a „Cserszegtomajért” Közalapítvány 141.247.- Ft összegű 
vagyonát a Közalapítvány okiratának 5. pontjában meghatározott célokra fogja használni, 
melyről a nyilvánosság megfelelő tájékoztatásáról gondoskodik.  
 
Határidő: 2017.12.29. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
 

8.Védőnői munka támogatása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felolvassa a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely 
szerint a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és annyi módosítást javasoltak, hogy 
az előterjesztés határozati javaslatában a 127.000 Ft-ot módosítsák 122.000 Ft-ra. Ezzel  a 
módosítással 2 igen szavazattal elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a határozati 
javaslatot. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
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172/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Cserszegtomaj 
Nagyközség területén végzett 2017. évi védőnői munka elismerését bruttó 100.000,- Ft és 
annak munkáltatói járuléka (összesen: 122.000,- Ft) erejéig az 1 fő állandó dolgozó részére a 
2017. évi költségvetésben elkülönített általános tartalék terhére.  
Felkéri a polgármestert Rezi Község Önkormányzatával, mint a védőnő munkáltatójával a 
támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
Felkéri továbbá Rezi Község Önkormányzata polgármesterét, hogy az elismerés 
számfejtéséről és kifizetéséről védőnő részére gondoskodjon. 
 
Határidő: 2017. december 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 

9. Az Információátadási Szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felolvassa a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely 
szerint a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadása 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem  szavazattal a következő határozatot hozta. 

 
173/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 
elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében elkészített Információátadási Szabályzatot, és 
azt az előterjesztés és annak melléklete alapján elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
Határidő: 2018. január 01. 
 
 

10. „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Felolvassa a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amely 
szerint a  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadása 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. A 
szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
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174/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja „A közösségi 
internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című, GINOP-
3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektben való részvételt. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos és szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő a pályázat beadására: 2017. december 31.  
Projekt fizikai befejezésének dátuma 2018. december 31. 
 
 

11. Közoktatási szakértői vélemény megállapításai 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
dr. Milus Lajos jegyző: A Képviselő-testületnek kell döntenie, mert a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság ülésén nem született érvényes döntés.  
 
16 óra 23 perckor Partics Gyula képviselő megérkezett. 
 
Bartha Gábor polgármester: A Képviselő-testület a b.) változatban, amelyet a Jogi, Ügyrendi 
és Pénzügyi Bizottság egyik tagja támogatott, azt rögzíti, hogy az óvoda nevelőtestülete által 
véleményezett, az alapján szükség szerint kiegészített szakmai anyagot annak készítőjével 
még egyszer egyezteti és az az anyag kerül vissza a Képviselő-testülethez döntésre. 
Mivel a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén aza.) változatot kizárták, és ahatározati 
javaslat b.) változatát támogatta az egyik bizottsági tag, először azt teszi fel szavazásra.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

175/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a szakértői 
véleményben foglalt javaslatokat. Felkéri  Polgármestert, hogy a szakértői véleményt küldje 
meg a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde nevelőtestületének egyeztetésre. A 
szakértői véleményben foglaltakra tekintettel alakítsák ki szakmai véleményüket,  adjanak 
javaslatot az abban foglaltak végrehajtására is.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett nevelőtestületi szakmai véleményt küldje meg a 
szakvéleményt adó szakértőnek egyeztetés céljából, és a végleges anyagot terjessze a 
Képviselő-testület 2018. januári soros ülése elé.  

 

Felelős: 1. Szalai Klára óvodavezető 
   2. Bartha Gábor polgármester 
 
Határidő:1.óvoda nevelőtestületi véleményének beérkezése a Polgármesterhez: 2018. jan. 05. 
     2. 2018. január 31. 
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Mivel a b.) változat elfogadásra került, ezért az a.) változatot nem teszi fel szavazásra.  
 
 

12. A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének megállapítása  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Partics Gyula képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a határozati 
javaslat elfogadását 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. 
 

 
176/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. I. 
félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

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

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
13. Szociális ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló 
       Előterjesztő: Molnár Gabriella a Szociális bizottság elnöke 
       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni a Szociális Bizottság minden tagjának munkáját. 
Molnár Gabriella képviselő: Köszöni Szalai Erzsébet vezető tanácsos asszonynak az egész 
éves munkát. Köszöni a támogatást és a munkát azon képviselő társainak is, akik a Bizottság 
munkájában rendszeresen részt vettek. 
Partics Gyula képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, 
elfogadásra javasolják és köszönik a Szociális Bizottság egész éves munkáját. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

177/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Szociális 
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót és azt az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta. 
 
 

14. Szociális ügyben átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni a hivatal dolgozóinak munkáját. 
Partics Gyula képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót 
és  elfogadásra javasolják. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

 
178/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Polgármester 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót és azt az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően elfogadta. 
 
 

15. Tájékoztató az 2017. évi idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről 
Előterjesztő: Palkovics Zoltánné a Kulturális Bizottság elnöke 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Köszöni a Kulturális Bizottságnak és Kocsis Zsuzsának az egész éves munkát. 
Palkovics Zoltánné képviselő:  Köszöni a Polgármesternek, a jegyzőnek és a Képviselő-
testület aktív tagjainak a munkát. Köszöni Kocsis Zsuzsannának a magas szintű szakmai 
munkát, amely biztosítéka  a színvonalas rendezvényeknek. A Kulturális Bizottság takarékos 
gazdálkodást folytatott az idei évben, a számukra létrehozott pénzügyi keretet a többéves jó 
kapcsolatoknak köszönhetően nem merítették ki. 
Partics Gyula képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót 
és  elfogadásra javasolják. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodik  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

179/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi idegenforgalmi, 
kulturális és egyéb rendezvényekről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelősök: Bartha Gábor polgármester 

Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottsági elnöke 
 

16. Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatát érintő 2017-es év 
nemzetközi eseményeiről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé cstaolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
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Palkovics Zoltánné képviselő:  Ebben az évben is igyekeztek ápolni a már meglévő 
kapcsolatokat és egy új testvérvárosi kapcsolat is kialakulóban van. A beadott pályázat is erre 
a kapcsolatra épít. 
Partics Gyula képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót 
és  elfogadásra javasolják. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodik  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 

 
180/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nemzetközi 
kapcsolatát érintő 2017-es év eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

17. Beszámoló a 2017. évi könyvtári tevékenységről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Partics Gyula képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a határozati 
javaslat elfogadását 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. 
 

181/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a 2017. évi 
könyvtári tevékenységről szóló beszámolót és azt az előterjesztés és annak melléklete szerint 
elfogadta. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás a nyilvános ülés anyagához nem volt, ezért azt 16 óra 42 
perckor bezárta. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát. 
 
 
Cserszegtomaj, 2017. december 15. 
 
 
 
  Bartha Gábor      dr. Milus Lajos  
  polgármester             jegyző 
 
 
  
     Kemenes Veronika Ágnes 
          jegyzőkönyvvezető 


