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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 
28-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, Tolvéth Gyula Tamás ésPartics Gyula képviselők. 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné és Kemenes Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Meghívott vendég:Szalai Klára óvodavezető és Heinzelmann Gerhard Adolf. 
Valamint: Koroncz Katalin óvodavezető-helyettes. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, a Képviselő-
testület  ígyhatározatképes.Egy fő képviselő nem jelezte a távollétét és annak okát sem. Az 
ülést 16 óra 35 perckor megnyitotta. 
Kiosztotta az orvosi rendelő kialakításának terveit.  
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett javaslat, a 
Kérdések, interpellációk ponthoz határidőn belül nem érkezett kérés, kérdés.   
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi sor minden pontját tárgyalják. Tájékoztatott, hogy 
a 23. napirendi pontban módosított határozati javaslatot tárgyalt a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság, ezt teszi fel szavazásra a Képviselő-testületi ülésen is. 
Szavazásra teszi fel a napirendi sort. 
A  szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 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.  
Ide tartozna az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségeinek a kialakításáról szóló 
tervek ismertetése. Közös főbejáraton lehet majd bejutni az épületbe, mindkettő szolgálatnak 
2-2 helyiség áll a rendelkezésére. Az épületben kettő körös gázfűtés üzemel majd, 
vizesblokkal és mozgássérült WC-vel. Az épületet 10 cm-es szigeteléssel látják majd el. A 
tetőtér beépítése még nem szerepel a terveken. A megvalósításhoz a már megnyert pályázatot 
módosítani kell, erről a napirendi pontokban esik majd szó. Ha engedélyezik a módosítást, 
akkor a pályázati pénzből készül  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: 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 6 igenszavazattal elfogadta a beszámolót.  
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2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, 
elbírálásáról és megvalósításáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A törvényi változások miatt van szükség a rendelet megalkotására. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet elfogadását. 
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 a következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, 
elbírálásáról és megvalósításáról 

 
 

3. Cserszegtomaj Nagyközség hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 
rendelet tervezete 
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 
elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a rendeletet. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet 
elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igenszavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete 

a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról 
 
 

4. A közterületek használatáról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

 (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek a rendeletet. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet elfogadását. A szavazást követően 
megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 
igen  szavazattal a következő rendeletet alkotta. 
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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról  

 
 
 

5. Cserszegtomaj Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

 ( előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 
főépítész azért nincs jelen, mert a Pénzügyi Bizottság ülésén nem merültek fel kérdések az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

13/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Település 
Arculati Kézikönyvét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, jóváhagyja. 
Felkéri a Polgármestert, kísérje figyelemmel a Települési Arculati Kézikönyvben foglaltakat. 
Felhatalmazza a polgármestert a Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos további 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2018. március 1. illetve folyamatos 
 
 

6. Civil szervezetek, egyházak 2017. évi támogatásának elszámolása 
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 
elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslatelfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
 

14/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2017 (II.02.) 
önkormányzati rendelete 4. számú mellékletében felsorolt civil szervezetek és egyházak 
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támogatásának elszámolását az előterjesztés mellékleteit képező összegzés és beszámolók 
alapján elfogadja.  
 
 

7. Civil szervezetek, egyházak 2018. évi támogatása 
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 úgy 
döntöttek, hogy szinte mindenki kevesebbet kap, mint amennyit a kérelmében megjelölt.A 
következők szerint javasolják a betervezett összeget felosztani:  
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 700.000 Ft 
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 300.000 Ft 
Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 1.500.000 Ft 
Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 550.000 Ft 
Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 300.000 Ft 
Diáksportkör Moderntánc  550.000 Ft 
Diáksportkör Íjászat 250.000 Ft 
Kis Szent Teréz Plébánia 100.000 Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 100.000 Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház nem nyújtott be 

kérelmet 
Kék Balaton Citerazenekar 100.000 Ft 
Shotokan Karate Egyesület 300.000 Ft 
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 1.000.000 Ft 
Alternatív Természetbarát Egyesület 40.000 Ft 
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület 400.000 Ft 
Balaton Vívóklub 100.000 Ft 
Vajda János Öregdiákok Egyesülete később tárgyalják 
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 40.000 Ft 
Cserszegtomajfutás SE 1.000.000 Ft 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a kiegészített 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

15/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018 (II.01.) önkormányzati rendeletében elkülönített 7.500 eFt-ot az 
alábbiak szerint osztja fel a benyújtott támogatási kérelmek alapján:  
 
 
Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 700.000 Ft 
Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 300.000 Ft 
Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 1.500.000 Ft 
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Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 550.000 Ft 
Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 300.000 Ft 
Diáksportkör Moderntánc  550.000 Ft 
Diáksportkör Íjászat 250.000 Ft 
Kis Szent Teréz Plébánia 100.000 Ft 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 100.000 Ft 
Szeghalmi Bálint Református Egyház nem nyújtott be 

kérelmet 
Kék Balaton Citerazenekar 100.000 Ft 
Shotokan Karate Egyesület 300.000 Ft 
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 1.000.000 Ft 
Alternatív Természetbarát Egyesület 40.000 Ft 
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület 400.000 Ft 
Balaton Vívóklub 100.000 Ft 
Vajda János Öregdiákok Egyesülete később tárgyalják 
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 40.000 Ft 
Cserszegtomajfutás SE 1.000.000 Ft 
 

 
A Vajda János Öregdiákok Egyesületének kérelmét az iskolába járó gyermekek létszámának 
ismeretében a márciusi soros ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 2/2018 (II.02.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2018. március 31. 

 
8. Az Önkormányzat tulajdonában álló JJT-463 frsz-ú Volkswagen Caddy és 
IMN-936 frsz-ú Peugeot Boxer típusú kisteherautók elidegenítése és a kötelező 
feladatok elvégzése érdekében új tulajdonú kisteherautó beszerzése 
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 
elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat b.) válozatát. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat b.) változatának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igenszavazattal a 
következő határozatot hozta. 
 

16/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  támogatja a  JJT-463 frsz-ú 
Volkswagen Caddy kisteherautó minimum  bruttó 100 000 Ft összegért, az IMN-936 frsz-ú 
Peugeot Boxer típusú kisteherautó elidegenítését minimum bruttó 600 000 Ft összegért, 
elsősorban használt autó beszámítással, a használtautó beszámítás kudarca esetén 
bizományosi értékesítéssel, használtautó kereskedésben. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a 2018. évi2/2018(II.01.) számú 
költségvetési rendeletében elkülönített általános tartalék terhére  4 500 000 Ftkeretösszeget 
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biztosít  5-10 éves normál platós   maximum 220e kilométer futással rendelkező Ford 
Transit,VW Crafter,  Fiat Ducato, vagy Peugeot Boxer, Citroen Jumper duplafülkés 
kisteherautó beszerzésére.   
Felhatalmazza a polgármestert a járműértékesítéssel, beszerzéssel kapcsolatos intézkedések 
 
Mivel a határozati javaslat b.) változata egyhangúlag elfogadásra került, ezért az a.) és c.) 
változatokat nem teszi fel szavazásra. 
 

9. Elektronikus községi katasztrófavédelmi sziréna beszerzése 
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 
elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat c.) változatát. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat c.) válozatának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta. 

 
17/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a  Községháza utca 4. szám 
alatt lévő oszlopra szerelt  régi motorsziréna áthelyezését támogatja a Dr. Bakonyi Károly u 
1.számalatt lévő Polgármesteri Hivatal gazdasági udvarán felállított új oszlopra, a 2018. évi 
2/2018(II.01.) számú költségvetési   rendeletében elkülönített 700 000 Ft keret terhére.     
Felhatalmazza a polgármestert a sziréna áthelyezéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős : Bartha Gábor polgármester 
 
Mivel a határozati javaslat c.) változata egyhangúlag elfogadásra került, ezért az a.) és b.) 
változatokat nem teszi fel szavazásra. 
 

10. Az Általános iskola és Óvoda  tűzjelző rendszerének szétválasztása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A mai napon a KLIK Nagykanizsai Tankerületének a vezetőivel tárgyaltak és ezt a problémát 
is megismertették velük. A szétválasztás az önkormányzatnak közel 1 millió Ft-ba kerül, és 
ettől kezdve az iskolának kell megoldani a tűzjelző rendszer működtetését, fenntartását, 
javítását és tűzriasztás esetén az ellenőrzés megoldását is. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A  Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 
elfogadása javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
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18/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Cserszegtomaj, 
Iskola u. 17. szám alatti Iskola- Óvoda épület óvoda és a konyha  tűzjelző rendszerének 
elszeparálásával, önálló tűzjelző központok felszerelésével, ami lehetővé teszi a rendszerek 
jelzés és hiba szintű megkülönböztetését, valamint lehetőséget biztosít a jogi 
szétválasztásukra is   az iskolától távfelügyeleti és karbantartási szinten. 

A tűzjelző rendszer szétválasztásához szükséges maximum 900.000 Ft összeg  a 2018. évi  
2/2018(II.01.)számú  költségvetési rendelet dologi kiadások rovatában rendelkezésre áll. 

Felhatalmazza a polgármestert a  tűzjelző rendszer átalakításával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős : Bartha Gábor polgármester 
 
 

11. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2017.(XI.29.)       
határozatának visszavonása 
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 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 igenszavazattal a következő határozatot hozta. 
 

19/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2017.(XI.29.) 
számú határozatát visszavonja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
              dr. Milus Lajos  jegyző 
 

12. Cserszegtomaj, 115. hrsz. ingatlan hasznosítása 
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 
határozati javaslat c.) változatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat c.) változatának elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a 
következő határozatot hozta. 
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20/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Cserszegtomaj 115. hrsz. „polgármesteri hivatal és udvar” művelési ágú 1672. m2 térmértékű 
ingatlanát az épületek lebontása után értékesíti  
Felkéri a polgármestert az ingatlan hasznosítás megvalósításához szükséges ütemterv 
kidolgozására. 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
              dr. Milus Lajos  jegyző 
 
Mivel a határozati javaslat c.) változata egyhangúlag elfogadásra került, ezért az a.) és b.) 
változatokat nem teszi fel szavazásra. 
 
 

13. Cserszegtomaj, Pipacs utca 13/57 hrsz-ú ingatlanon lévő Pipacs játszótér       
bővítése 

       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 megtárgyalta az 
előterjesztést, és két okból is a Faberland Kft. 5.414.899 Ft-os ajánlatát javasolják elfogadni: 
az egyik, hogy a cserszegi településrészen is ők bővítették a játszóteret, ami nagyon jól 
sikerült, a másik, hogy ők adták a legkedvezőbb ajánlatot.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a kiegészített 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6igen  szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

21/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Pipacs 
utca 13/57. hrsz. ingatlanon lévő Pipacs játszótér bővítés kivitelezésére beérkezett árajánlatok 
alapján a munka elvégzésére Faberland Kft., Pécel, Pesti u. 3.  szám alatti vállalkozó  bruttó 
5.414.899 Ft összegű ajánlatát fogadja el. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.           
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos  jegyző 
 
 

14. Cserszegtomaj, 089. hrsz-ú út, a 0103. hrsz-ú út 097. hrsz-ú Gyöngyös patak – 
0100. hrsz-ú út közti szakasz valamint a 0100. hrsz-ú út 0103. – 0102/18. hrsz. 
közti szakasz aszfaltburkolattal történő ellátás tervezése 

 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
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Tolvéth GyulaTamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a Tónus Kft. 1.244.600 Ft-os ajánlatát javasolja elfogadásra. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a kiegészített 
határozati javaslat elfogadását. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 

22/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 089. 
hrsz.-ú út,  a 0103. hrsz.-ú út   097. hrsz.-ú Gyöngyös patak - 0100. hrsz-ú út közti szakasz  
valamint a 0100. hrsz.-ú út 0103.-0102/18. hrsz. közti szakasz aszfaltburkolattal történő 
ellátás engedélyezéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére beérkezett árajánlatok 
alapján a munka elvégzésére Tónus Kft., Keszthely, Erzsébet királyné u. 40.  szám alatti 
vállalkozó  bruttó 1.244.600 Ft összegű ajánlatát fogadja el. Felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés 
aláírására.           
 
Határid ő:: 2018. március 28. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos  jegyző 
 
 

15. Beszámoló a település környezeti állapotáról 
 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 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. 
 

23/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a település 
környezeti állapotáról szóló beszámolót, és azt az előterjesztés és annak melléklete alapján 
elfogadja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a lakosság számára tegye elérhetővé és megismerhetővé a 
beszámolót. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

16. Beszámoló a 2017. évi adóbevételekről 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az adóból származó bevételek meghatározzák a község 
életét. Folyik a hátralékok behajtása is. Remélik, hogy javulni fog az adózási morál. A Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 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. 

 
24/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
adóbevételekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 

17. Óvodai beíratás időpontja és a 2018/2019. nevelési évben indítandó óvodai 
csoportok számának meghatározása 

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

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

25/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
1.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beíratás 
időpontját 2018. április 25.,26. napokban határozza meg.  
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatást 
a nagyközség honlapján, illetve a helyben szokásos módon, valamint az óvodában 
közzétegye.  
 
Határidő: 2018. március10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
   Szalai Klára intézményvezető 

 

2. ) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019-es nevelési 
évben a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható óvodai 
csoportok számát 5 csoportban határozza meg, és ez mellett indít egy bölcsődei csoportot is, 
amely az óvodával közös udvaron, de másik épületben kap helyet. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt 
tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan 
vegye figyelembe a jogszabályban meghatározott csoportlétszámokat. A fenntartó a nemzeti 
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köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján 
engedélyezi a maximális létszám 20%-al történő átlépését. 
 
Határidő: 2018., illetve az óvodai beíratás időpontja 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

   Szalai Klára intézményvezető 
 
3.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az óvoda 
vezetőjét, hogy a bölcsődei csoport kialakításával kapcsolatos intézményvezetői hatáskörben 
szükséges összes intézkedést tegye meg. A technikai, műszaki kialakítással, kötelező 
eszközök beszerzésével kapcsolatosan felmerülő költségek tételes kimutatását, annak 
finanszírozása érdekében terjessze a Képviselő-testület 2018. májusi ülése elé.  
 
 
Felelős: Szalai Klára 
Határidő: 2018. május 23. 

 
18. A polgármester 2018. évi szabadságolásának terve 
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 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. 
 

26/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármester 
2018. évi negyvenegy nap szabadságát az előterjesztés mellékletének ütemezésében elfogadja. 

 
 

19. „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” kiírt pályázat 
műszaki tartalmának módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A pályázat műszaki tartalmának módosítását kérik. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Bíznak benne, hogy sikerül a módosítás. 
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. 
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27/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
3. melléklet II. 11. pont szerinti „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának 
támogatására” kiírt és támogatott pályázat, megvalósításával kapcsolatosan 
módosítási kérelmet kíván benyújtani. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – 
hasznosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat módosításával 
kapcsolatos kérelem összeállítására és dokumentumok aláírására, a szükséges 
további teendők ellátására, és a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati 
Költségvetési Rendszerek Főosztályához történő benyújtására. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 dr. Milus Lajos jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
 

20. „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt 
pályázat 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 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. 
 

28/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt és támogatott pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan módosítási kérelmet kíván benyújtani. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – 
hasznosítja. 
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Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat módosításával 
kapcsolatos kérelem összeállítására és dokumentumok aláírására, a szükséges 
további teendők ellátására, és a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági 
Főosztályához való benyújtására. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 dr. Milus Lajos jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
 

21. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Tolvéth Gyula Tamás a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 

            (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Minden képviselő időben leadta a vagyonnyilatkozatát. A 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 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. 
 

29/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. Megállapítja, hogy 2018. január 30-ig minden 
önkormányzati képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget 
tett. 

 
22. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi külügyi tervéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

( előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Szép munka, gratulál a Kulturális Bizottság elnökének. A 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 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. 
 

30/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
külügyi tájékoztatóját elfogadja. 
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23. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 

            ( előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Mindenki megkapta a módosított 
határozati javaslatot, ami a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén kiosztásra került. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a módosított 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított 
határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

 
31/2018.(II.28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 
 
Helyi Választási Bizottság: 
 
tagjává: Dr. Farkasné Dr. Babos Bernadett Margit 8372 Cserszegtomaj,  
                       Dr. Takácsné Hegyi Andrea 8372 Cserszegtomaj, Gesztenyés u. 27.  
                       Bertók Annamária 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 93. 
 
póttagjává: Patakiné Rozner Szivia 8372 Cserszegtomaj, Kucori u. 6. 
  Ruzsák Mónika 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 25.  
 
 
Szavazatszámláló Bizottságok: 
 
tagjává: Fekete Kálmánné 8372 Cserszegtomaj Rezi u. 8. 
  Góczán Rita Anna 8372. Cserszegtomaj Iskola u. 7. 
  Remeténé Kakuk Tímea  8372. Cserszegtomaj Péter-Pál u. 5. 
 
póttagjává: Nagyné Sáfár Erika 8372 Cserszegtomaj Iskola u. 18. 
  Kovácsné Stirvaki Katalin 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 81. 
  Nádasiné Berkes Márta 8372. Cserszegtomaj, Ménes u. 4.  
  Gránicz Orsolya 8372 Cserszegtomaj, Gagarin u. 16. 
 
 
 
tagjává: Papp András László 8372 Cserszegtomaj Erdész u. 35. 
  Farsang Sándorné 8372 Cserszegtomaj Kucori u. 1. 
  Varga Mária 8372 Cserszegtomaj Várvölgyi út 32. 
 
póttagjává: Szarka Róbert 8372 Cserszegtomaj Kilátó u. 11. 
                       Németh Mónika 8372 Cserszegtomaj Balaton u. 12.   
  Nagy Ottóné 8372 Cserszegtomaj, Kucori u. 3. 
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  Horváth Beatrix 8372. Cserszegtomaj, Millennium u. 17. 
 
 
 
 
tagjává :          Kovács Tamásné 8372 Cserszegtomaj, Dr. Vajkai A. u. 21.    
 Orsós Lászlóné 8372 Cserszegtomaj, Okkerbánya u. 18.  
  Kiss Sándorné 8372 Cserszegtomaj, Gagarin u. 14. 
 
póttagjává:      Dervalics Angéla 8372 Cserszegtomaj, Sziklai u. 10. 
             Benczik Árpád Jánosné 8372 Cserszegtomaj, Rezi út 53.  
  Szalai Jozefina 8372 Cserszegtomaj, Keszthelyi u. 43.  
Kozma Tímea 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 6.  
 
megválasztja. 

 
 
 

Mivel a következő napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják, ezért zárt ülés tartását 
rendelte el és a Képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 11 perckor bezárta. 
 
Cserszegtomaj, 2018. március 06. 
 
 
 
  Bartha Gábor      dr. Milus Lajos  
  polgármester             jegyző 
 
 
  
     Kemenes Veronika Ágnes 
          jegyzőkönyvvezető 


