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Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2017. február • VII. évf. 2. szám

Meghívó
Cserszegtomaj Község Önkormányzata nevében 
szeretettel meghívom Önt és kedves családját, 

2017. március 4-én (szombat) 14.30 órára a 
Szabó István Általános Iskola tornacsarnokába.

Tavaszváró Nőnapi Ünnepség nemcsak hölgyeknek
Süteménysütő verseny kiállítás, kóstolás

Program:
Koós János táncdalénekes és 

Dékány Sarolta élőzenés
műsora

plusz egy meglepetés vendég
 

Legyen a vendégünk a
tavasz első ünnepén!
Bartha Gábor polgármester

A rendezvényre kisbusz indul az alábbi útvonalon és időpontban:
14 00  Kárpát u.- Dr Vajkai és Villa köz csomópont  -  Dr. Vajkai u. és Diósi u. csomópont                  
14 05  Balaton u. és Szeder u. csomópont - Balaton u. és Hajdú u. csomópont
14 05  Európa tér - Kucor és Pajtika u. csomópont - Balaton u. megálló
14 10  Bástya u. - Éden cukrászda 
14 15  Bikedi sor és Barlang u. csomópont - Bikedi sor és Magvető u. csomópont - Dobogó megálló
14 20  Péntek Kovács megálló - Akácfa u. és Mély u. csomópont - Nyárfa u. és Barát u. csomópont
14 25  Panoráma Camping - Orbán tér
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Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. február 02-én megtartott soros nyilvános ülésén az aláb-
bi közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
1/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 4/2016 (III.24.), 8/2016 (VI. 30.), 10/2016 (IX.15.) és a 
12/2016 (XII.15.) rendeletekkel módosított 2/2016 (I.21) ön-
kormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét
2/2017. (II. 02.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Község Önkormányzatának2017. évi költségvetésé-
ről szóló rendeletét.
A rendeletek teljes terjedelemben a www.cserszegtomaj.hu ol-
dalon megtekinthetők.

HATÁROZATOK
1/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Beszámoló az önkormányzat peres ügyeiről” szóló beszámo-
lót elfogadta, az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetért.
Elekes István képviselő a település pénzéből követelt 500.000 
Ft-ot, ami Cserszegtomaj Község lakosságának közösségi érde-
keivel ellentétes, a képviselői esküjével foglaltakkal szemben 
áll.

2/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvo-
da-bölcsőde bezárását 2017. július 31. – augusztus 20. közti 
időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási 
munkáinak elvégzése érdekében. 
Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fo-
gadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szüleik 
nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva tartásának 
időtartama alatt.
Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban fel-
merülő térítési díjat a Brunszvik Teréz Óvoda részére megté-
rítik.
Emellett Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felajánlja, hogy ha a Hévízi Brunszvik Teréz Óvodánál 
merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pi-
pacs Óvoda rendelkezésére áll ennek megoldásában.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról 
a szülőket értesítse.

3/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2016. évi költ-
ségvetésében:
1. Az általános tartalék változásai 900070

1. 142/2016 (XII.14.) számú képviselő-testületi határozat alap-
ján elektromos meghajtású gépkocsi beszerzésének előlege
Általános tartalék csökkenése -2.000
Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +2.000
2. 146/2016 (XII.14.) számú képviselő-testületi határozat alap-
ján a Zala Megye Népművészetéért Alapítvány támogatása
Általános tartalék csökkenése -50
Átadott pénzeszköz növekedés 066020 +50

2. Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070
 1. Sportöltözőbe szakmai eszköz beszerzés (futball labda)
 Általános tartalék csökkenése -60
 Dologi kiadások növekedése 081030 +60

3.  Egyéb
 1. ASP rendszer bevezetésére elnyert pályázati támogatás
 Átvett pénzeszköz növekedés 011130 +7.000
 Felhalmozási kiadás növekedés 011130 +3.150
 Dologi kiadás növekedés 011130 +3.850

 2. Bevételek realizálása
 Állami támogatás növekedés 900020 +1.373
 Közfoglalkoztatottak támogatása 041236 +1.966
 Helyi adó bevétel növekedés 900020           +40.975
 Átengedett központi adó növekedés 900020 +1.185
 Intézményi működési bevétel növekedés 011130 +1.763
 Koncessziós/Üzemeltetési díj növekedés 900020 +6.530
 Általános tartalék növekedés 900070           +53.792

Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 
984.460 ezer forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

4/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2017. évi költségvetési rendelet 1.006.627 ezer forint kiadási 
főösszeggel, 1.006.627 ezer forint bevételi főösszeggel az elő-
terjesztésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja.

5/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat 
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet 
követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapít-
ja meg:

5/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer Ft

Megnevezés Sor-
szám Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő
1. évben 2. évben 3. évben

Helyi adók 1. 157.700 157.700 157.700 157.700
Osztalékok, Koncessziós díjak 2. 10.000 10.000 10.000 10.000
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogok értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel

4.

Részvények, részesedések értékesítése 5.
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek 6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7.
Saját bevételek (1+…….+7) 8. 168.700 168.700 168.700 168.700
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 84.350 84.350 84.350 84.350
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (11+…17) 10. 0 0 0 0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 12.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.
Adott váltó 14.
Pénzügyi lízing 15.
Halasztott fizetés 16.
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 17.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…….+25)

18.                -                     -                     -                     -      

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása 20.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.
Adott váltó 22.
Pénzügyi lízing 23.
Halasztott fizetés 24.
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25.
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (9-26) 27. 84.350 84.350 84.350 84.350
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figye-
lemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös figye-
lemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő eset-
leges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő 
testület részére.

6/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadja, hogy amennyiben Cserszegtomaj Község Önkormányza-
tának 2017. évi költségvetési rendelete olyan tétellel módosul, 
mely eléri a 2016. évi XC. tv 70. §-ban meghatározott közbe-
szerzési értékhatárokat, elkészíti hozzá a közbeszerzési tervet is.

7/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalá-
nak Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal egy-
séges szerkezetben jóváhagyja.

8/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. szám 15/4. 
hrsz. ingatlanon lévő polgármesteri hivatal épület műszaki álla-
potfelmérésének elkészíttetését. A szakvélemény elkészítésé-
hez legfeljebb bruttó 400.000,- Ft összegű pénzügyi fedezetet 
az általános tartalék terhére  biztosítja.

9/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete jóváhagyja a Cserszegtomaj 2177/1.- 2177/2.- 2177/5.- 
2178. hrsz. ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás lefolyta-
tását a GEOPART Bt. 110-12/2016. munkaszámon elkészített 
1343/2016.DATR számon záradékolt változási vázrajznak meg-
felelően. Az önkormányzat részére a magánszemélyek tulaj-
donában lévő 2177/1. hrsz. ingatlanból 238 m2, 2177/2. hrsz. 
ingatlanból 154 m2 valamint a 2177/5. hrsz. ingatlanból 824 
m2 térmértékű, összesen 1216 m2 nagyságú földrészlet kerül 
térítésmentes átadásra. Felkéri a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a polgármes-
tert Riedl Ferencné 8315 Gyenesdiás, Béke u. 44.szám alatti és 
Molnár Károlyné 8651 Balatonszabadi, Enyingi u. 4. szám alatti 
lakosokkal önkormányzati tulajdonba adásról kötendő megál-
lapodás aláírására. 

10/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Zalaispa Társulási Megállapodás módosítása” tárgyú előter-
jesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési 
Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött 
Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladék-
gazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesz-
tés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírá-
sára, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálko-
dási Társulást tájékoztassa.

11/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. élni kíván a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 20.§-a (2) alapján a nagyközségi címmel
2. meg kívánja vizsgáltatni a 138/2016. (VI.13.) Korm. rend.-ben 
megalakított Nemzeti Címer Bizottsággal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat címerét, kikérve annak szakmai véleményét.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt Hírek 
képekben – Cserszegtomaj január vagy
https://www.youtube.com/watch?v=UdI-WSJQAvE&t=7s

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. • Telefon: 83/531-913

Tájékoztató
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága által 2017. január 18-i ülésen megállapított támogatások: 
Beérkezett kérelem: 27
pénzbeli támogatás: 25  fő részére  összesen: 1.117.500,- Ft
természetbeni juttatás: 4  fő részére összesen (tűzifa): 82.000,- Ft
1 főkérelem elutasítás
1 fő kérelem ügyében döntés elhalasztva hiánypótlásra hívta fel az ügy-
felet a Bizottság
Mindösszesen:  1 199.500,- Ft

2017. február 15-i ülésen megállapított támogatások:
Beérkezett kérelem: 17
pénzbeli támogatás: 14 fő részére összesen: 339.757,- Ft
természetbeni juttatás: 1  fő részére összesen (tűzifa): 33.000,- Ft
gyógyszertámogatás: 2 fő részére 12 hó x 12.000 Ft 288.000,- Ft
  2017.02.01. – 2018.01.31. 
Mindösszesen:  660.757,- Ft

Molnár Gabriella - Szociális Bizottság elnöke

12/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a dr. Frank Erzsébet ügyvéddel a 65/2012.(IV.25.) Képviselő-
testületi határozat alapján megkötött tartós  megbízásos szer-
ződés szolgáltatási díját  2017. január 01-től havi 50.000  Ft-ban 
állapítja meg.

13/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és azt az előterjesztés és annak mellékletei sze-
rint elfogadta.

14/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Nagy András és társai telek eladási ajánlata” című előterjesztést 
megtárgyalta és az ajánlatra a következő döntést hozta:
1. Mivel nincs tulajdonában ilyen jellegű ingatlan, nem támogat-
ja a 901. hrsz.-ú ingatlan csereingatlannal történő megváltását.
2. Nem kívánja megvásárolni a 901. hrsz-ú ingatlant.
Felkéri  Polgármestert, hogy az ajánlattevőket a döntésről tá-
jékoztassa.

15/2017.(II.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Balaton Felvidék Neked című kiadványban való 
megjelenés lehetőségét a beérkezett ajánlat alapján és az ab-
ban való részvételt nem támogatja.
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Zalaegerszeg - A kormányzat kezelje partnerként az önkormányza-
tokat, ezt fogalmazta meg legfontosabb elvárásként dr. Gyergyák 
Ferenc.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára 
úgy látja, a városokat, községeket vezető testületek mozgástere és 
lehetőségei erősen szűkülnek. 
- Ez igaz mind a gazdasági területekre, mind a hatásköreikre - fo-
galmazta meg a főtitkár, aki Pacsa város újévi fogadásán vett részt 
a minap. - Mint ismeretes, hatósági jogköröket vettek el tőlük, az 
államhoz kerültek az iskolák és más feladatok, a bevételeik csök-
kentek - mondta dr. Gyergyák Ferenc, a hazai 3176 önkormányzat 
közül közel 1700-at tagjai között tudó TÖOSZ főtitkára. - Úgy is fo-
galmazhatnék, ma már az önkormányzati lét megtartása a feladat. 
Az, hogy hivatalokat vonnak össze, ezt nem veszélyezteti. Teljesen 
racionális lépések ezek, hiszen kis település nem képes fenntartani 
a hivatalt, nem is tudja az ehhez szükséges szakembert megfizetni. 
Az viszont alapvető, hogy az állampolgár hozzáférjen a szükséges 
közigazgatási szolgáltatásokhoz helyben is, mert mindent a járás 
nem tud ellátni. Ez az átalakítás azonban nem érinti az önkormány-
zatokat, mert azok mindig lesznek, ez nem kerülhető meg. A tele-
pülés lakosságának meg kell adni a jogot, hogy a helyi ügyekbe, 
például a településfejlesztésbe beleszólhasson - szögezte le.
Úgy fogalmazott, a megmaradás, a túlélés éve lesz 2017, aztán 
mozdulni kell. Mint emlékeztetett rá, az alaptörvényben is szere-
pel, hogy a helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi 
célok elérése érdekében együttműködnek. A helyi önkormányzat 
kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban 
álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult.
- Akkor lesz nemcsak lakható, hanem élhető is a település, ha az 
ott lakók maguk is tesznek ezért. Ma a településüzemeltetésen túl 
két alapvető feladat látszik: gondoskodás az idősekről és a fiatalok 
megtartása. Enélkül a település elnéptelenedik. Minél több fiatalt 
kell helyben tartani. Ez ellen hat ugyan az iskolák elvitele és az is, 
hogy nehezebb munkát találni a kisebb településeken. Nem kell 
azonban ezeknek feltétlenül helyben lenni, ha egyébként könnyen 
elérhetők. Erre kell megoldást találni és kimondható: egyedül nem 
megy. Például az önkormányzatok összefogva teremthetik meg a 
közlekedés lehetőségét, vagy segítenek összehangolni az igénye-
ket. Az emberek ne egyenként oldják meg a munkába, iskolába 
járást vagy épp a bevásárlásokat. Helyben lehet programokat, 
képzéseket tartani. Mindez alapvetően szervezés kérdése, s eb-
ben lehet szerepe az önkormányzatoknak, de a helyi civileket és 
a vállalkozásokat ebből nem lehet kihagyni. Ehhez persze anyagi 
erő is kell, de leginkább ötlet, bátorság, összefogás és fogékonyság 
az újra, no meg fanatizmus. Az összefogás közösséget épít, erősí-
ti a kapcsolatokat, az együvé tartozást, a kötődést a településhez. 
Sokszor hivatkoznak az anyagiak hiányára, de ha nincs pénz, meg 
kell keresni azokat a szolgáltatásokat, termékeket, amiket felajánl-
va érhetik el azt, amire szükségük van. A közmunkaprogramokat 
vizsgálva láttunk példát a barterezésre. Nem vásárolnak az önkor-
mányzatok, hanem mindenki azt adja, amije van. Egyik a térkövet, 
a másik a buszmegálló szerkezetét, a harmadik a burkolatát. Ez csak 
egy lehetőség, bár vannak korlátai, mert a közmunkában résztve-
vők közül sok, a belügyminisztériumi kimutatások szerint 180-190 
ezer ember alkalmatlan a legegyszerűbb tevékenységre is. A kisebb 
hányad visszavezethető az elsődleges munkaerőpiacra, ők azok, 
akik az országot elhagyó szakemberek helyére léphetnek, mert ak-
kora a hiány. A nagyobb részük viszont csak helyben, közmunkában 
alkalmazható - magyarázta.
A főtitkár arra a kérdésre, hogy mi jelentené a települések számára 
a legnagyobb segítséget, így válaszolt: 
- Tekintse az állam partnernek az önkormányzatokat.

Zalai rokoni szálak, szakmai múlt
Dr. Gyergyák Ferenc nagyapja révén kötődik Pacsához, aki ott volt 
hivatalszolga, rokoni szálak fűzik Letenyéhez, felesége keszthelyi. 
Igazgatásszervező, jogász, címzetes egyetemi docens. Harmincöt 
évet dolgozott a közigazgatásban, 1981-1998 között községi és vá-
rosi tanácsoknál, illetve önkormányzatoknál előadóként, vb-titkár-
ként, osztályvezetőként és jegyzőként, egyebek mellett Reziben és 
Keszthelyen. Az Alkotmánybíróság Hivatala tanácsadója, majd főta-
nácsadója 1998 áprilisától 2016 szeptemberéig. Egyetemi oktató, 
rendszeresen publikál. 2003-tól 2016-ig a Köztisztviselők Szakmai 
Szervezeteinek Szövetsége főtitkára, 2016. szeptember 1-jétől a Te-
lepülési Önkormányzatok Országos Szövetsége főtitkára.

Arany Gábor - Zalai Hírlap

Része az életünknek!

Ön szívesen olvasna naponta tágabb kÖRnyezete eseményeiRől?
küldje vissza kitöltve az alábbi szelvényt! (8900 zalaegerszeg ady 
endre u 62., zalai Hírlap ügyfélszolgálati iroda) vagy küldjön egy emailt 
az alábbi címre: terjesztes.zalaihirlap@plt.hu vagy megrendelését 
leadhatja a 94-999-120-as számon is.

mindÖssze Havonta 2995 Ft-éRt!

zalai 
HíRlap, 

része az 
életünknek!

előfizető neve: 

Címe:  

telefon/mobil:  dátum: 2015.  hó  nap

e-mail cím:  

az előfizetői díjat előfizetői szerződéssel: 
 havonta előre fizetem  negyedévente előre fizetem 

 félévente előre fizetem készpénzzel a kézbesítőnél
az előfizetői díj fizetés módja:

 készpénzzel a kézbesítőnél fizetem   csoportos beszedési megbízással fizetem 

 számla alapján átutalással fizetem
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXvii . törvény vonatkozó rendel-
kezései alapján hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a pannon lapok társasága kiadói kft. (8200 veszprém, Házgyári út 
12.) által készítendő információs adatbázis a következő adataimat tartalmazza: név, lakcím, telefonszám, mobilszám, 
e-mail cím. Hozzájárulok ahhoz, hogy címzett postai küldemény, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kom-
munikációs eszköz útján a pannon lapok társasága kiadói kft. marketingakcióiról történő tájékoztatást küldjön.

megRendelőszelvény

aláírás: 

Együttműködni a közösségekért
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.)  81. §. (3) bekezdésének f) pontja 
alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 
tevékenységéről. Képviselő-testületünk 2017/I. féléves munkater-
ve alapján a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a 2017. február havi testületi ülésen tárgyalja a képvi-
selő-testület.
Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján: „ A helyi önkormányzat kép-
viselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgár-
mester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek dön-
tésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hiva-
talt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában.”
A Polgármesteri Hivatal belső működési rendjét Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület 65/2014.(V.28.) 
és 151/2014.(XII. 17.) számú határozatával módosított 93/2013. 
(VI.19.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
A Polgármesteri Hivatalt 2014. április 11. napjától dr. Milus Lajos 
jegyző vezeti. 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek száma 2016 évben, 15 
fő (1 fő vezető és 12 fő ügyintéző), a Munka Törvénykönyve hatá-
lya alatt álló munkavállaló 2 fő. 2016 évben a Hivatal létszámában 
nem történt változás, mivel az adóigazgatás területén egy fő dol-
gozó GYED-ről jött vissza, 1 fő dolgozó pedig nyugdíjba vonult. 

Továbbképzések:
A köztisztviselők továbbképzését 2013. évtől a 273/2012. (IX.28.) 
kormányrendelet szabályozza. A köztisztviselőknek kötelező számú 
kreditpontot kell elérniük négy éves időtartamban, 2014.01.01-től 
2017.12.31-ig. A képzések teljesítésének kezdő éve 2014. volt. A 
hivatal dolgozói a kötelezettségüknek 2016. évben is eleget tet-
tek, arányosan teljesítve az éves előírást, teljesítették a választott 
képzéseket. 

Teljesítményértékelés:
A köztisztviselők teljesítményértékelési rendszere folyamatos. A 
teljesítményértékelésnek vannak kötelező és ajánlott elemei. Egy 
év alatt két alkalommal (félévente) kell a köztisztviselő egyéni tel-
jesítményértékelését elvégezni, majd a két értékelés adja a minő-
sítést. A 2016. évi minősítést 2017. 01.31. napjáig kapják meg a 
dolgozók. 

Túlóra, helyettesítés:
Helyettesítésre 2016. évben nem került sor.
2016. év folyamán az önkormányzati gazdálkodás során az adat-
szolgáltatási kötelezettség határidejének pontos betartásához 
szükséges munkák elvégzéséhez túlóra került kifizetésre a pénz-
ügyi csoporton belül. 
A jóléti juttatások körét és összegét törvény szabályozta 2016. év-
ben is, mely szerint személyi jövedelemadóval növelt összeg 200 
e.Ft/fő cafetéria juttatás volt adható munkavállaló részére.
Alkalmi, anyakönyvvezetői ruházati költségtérítésben két fő része-
sült.
A működéshez megfelelő irodai berendezések és számítógépes 
park áll rendelkezésre. A Hivatal számítógépparkja a munkánkhoz 
szükséges programok alkalmazásához megfelelő, korszerű még, de 
a folyamatos fejlesztés, korszerűsítés elengedhetetlen feladat kell, 
hogy legyen, a jövőben is.

ASP rendszer bevezetés:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2016. VII. 1-i hatállyal módosítot-
ták az ASP rendszer bevezetése céljából, azaz a helyi önkormány-
zat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok 
egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - 
az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai 
rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőr-
zés eszközeként is szolgál.
A törvénymódosítás következményeként az önkormányzati ASP 
rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) kormányrendeletben meg-
fogalmazták a csatlakozási feltételeket.
Az önkormányzati ASP rendeletben foglalt kötelezettségek végre-
hajtásának támogatására, az önkormányzatok számára nyújtott 
csatlakozási források biztosítására kiírásra került a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 kódszámú pályázat „Csatlakozási konstrukció az önkor-
mányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel.
Az Mötv módosítása, az ASP korm. rendelet és a pályázati felhívás 
alapján Cserszegtomaj Község Önkormányzata az alábbi feladato-
kat kell/kellett, hogy elvégezze:
1. 2017. január 1-jéig az ASP rendszer szakrendszerein belül a gaz-
dálkodási rendszerhez és az adórendszerhez csatlakozni volt kö-
teles. ASP rendszer alkalmazásáról szóló Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: MÁK) általi oktatások 1/3-a 2016. decemberében 
történt meg mindkét szakrendszer esetében. A hátra maradó ok-
tatások 2017. januárjában és februárjában folytatódnak (amikor 
már alkalmazni kell). 
2. 2018. január 1-jéig Az ASP rendszer szakrendszerein belül az 
iratkezelő rendszerhez, az elektronikus ügyintézési portálhoz, in-
gatlanvagyon-kataszter rendszerhez, ipar- és kereskedelmi rend-
szerhez valamint a hagyatéki leltár rendszerhez csatlakozni köteles.
3. A pályázatban leírtak alapján 7.000.000,- Ft, 100 %-os támoga-
tást igényelt és nyert el az Önkormányzat. Az eszközbeszerzések 
2016-ban megtörténtek, a további feladatok elvégzése folyamat-
ban van.

SZAKMAI MUNKA
Az ügyiratforgalom évenkénti alakulása az 1. számú melléklet, a 
részletes ügyiratforgalmi kimutatás tárgykörönként a beszámoló 2. 
számú melléklet, míg az ügyiratforgalom szervezetenként történő 
megoszlása a 3. számú mellékletet képezi. Az ügyintézők által elin-
tézett, részletes ügyiratforgalmat a 4. számú melléklet tartalmazza. 
A mellékelt ügyiratforgalmi statisztika alapján látható, hogy a Hi-
vatal a tavalyi évben is jelentős ügyiratforgalmat bonyolított le. 
Hatósági döntés (határozat, végzés) összesen 2015. évben 1538, 
2016. évben 7423. volt. A Hivatal feladati rendkívül sokszínűek és 
szerteágazóak, a részletes bemutatása szinte lehetetlen. Az egyes 
ágazatok szerint keletkezett ügyekről tájékoztatást nyújt az ügy-
iratforgalmi statisztika, jelen pont keretében a teljesség igénye 
nélkül a kiemelt feladatokat mutatjuk be. 
Az Önkormányzat működésével kapcsolatos kiemelt feladat a Tes-
tületi munka.

• Képviselő-testületi ülések száma: 12, ebből
 - rendkívüli ülés: 1
 - közmeghallgatás: 1
• Határozatok száma: 147
• Rendeletek száma: 14

Hivatalunk a testületi ülésekre az előterjesztéseket a Szervezeti 
és Működési Szabályzat (a továbbiakban:  SZMSZ) szerint elkészí-
ti, majd a döntésekről az érintetteket tájékoztatja a testület által 
hozott határozat megküldésével. Az előterjesztések és helyi ön-
kormányzati rendeletek előkészítésének szakmai és törvényességi 
kontrollját a Zala Megyei Kormányhivatal látja el. Törvényességi 
felhívás a tavalyi évben kettő esetben történt.

A Polgármesteri hivatal beszámolója 2016. évről
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Az első 2016. május 31-én érkezett Cserszegtomaj Község Helyi 
Építési Szabályzatában kellett hibajavítást elvégezni, a második 
esetben az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
szóló helyi rendeletet felül kellett vizsgálni jogszabályváltozás 
miatt. Új elem volt a szabályozásban, hogy a körzetek kialakítása 
során ki kellett kérni az alapellátásért felelős országos módszer-
tani intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményét. A 
Képviselő-testület a rendeleteket határidőben megtárgyalta, és 
módosította.
A 2016-os évben a képviselő-testület három bizottságot működ-
tetett. Minden bizottsági ülésről jegyzőkönyv készült/ a hivatal 
dolgozói által. Az elkészült jegyzőkönyvek a Zala Megyei Kormány-
hivatal részére továbbításra kerülnek. 
Bizottsági döntések száma 2016-ban: 359 
Szociális Bizottság: döntések száma: 176 ülések száma: 15, eltöl-
tött óra 17 óra 5 perc
Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: döntések száma:156, ülések 
száma10, eltöltött óra 28 óra 39 perc
Kulturális Bizottság: döntések száma: 27, ülések száma 8, eltöltött 
óra 6 óra 18 perc
Képviselő-testület: 147 határozat, 13 rendelet, ülések száma 12, 
eltöltött óra: 20 óra 5 perc

IGAZGATÁSI FELADATOK
Szociális ellátások:
A 2016. évben a szociális ellátások formája nem változott. Telepü-
lési támogatás keretében részesültek az igénylők ellátásban, amely 
2015. március 1. napjától került bevezetésre. Átruházott hatáskör-
ben a Szociális Bizottság és a Polgármester Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
4/2015.(II. 26.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) 
foglaltak alapján hozta meg döntéseit. 
A települési támogatás keretén belül közgyógytámogatás, rendkí-
vüli települési támogatás, valamint a folyamatban lévő ápolási díj, 
az iskolakezdési támogatás vonatkozásában a Szociális Bizottság 
átruházott hatáskörben döntött, melyről a Tisztelt Képviselő-tes-
tületet a Szociális Bizottság Elnöke beszámolójában tájékoztatta.
Az önkormányzat által megállapított egyszeri pénzbeli támoga-
tások vonatkozásában: a születési támogatás, a temetési segély, 
valamint a szociális étkeztetés engedélyezéséről a polgármester 
átruházott hatáskörben döntött. Az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről is beszámolót kaptak a képviselők.

Személyi adat-és lakcímváltozások:
Hivatalunkban a lakcímbejelentések száma csökkent, mivel a Héví-
zi Kormányablaknál a lakcímet változtató személyek helyben meg-
kapják a lakcímkártyát. 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a központi címregiszterről 
és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) korm. rendelet értel-
mében már 2014. évben elkezdődött a közhiteles címregiszter 
kialakítása. Ez egy országos nyilvántartási rendszer, amely eredeti 
befejezési határideje 2015. december 31. volt, de a munka nagy-
sága, a rögzítésre váró adatok mennyisége, valamint informatikai 
nehézségek miatt 2016. december 31. napjáig meghosszabbításra 
került. A települési sajátos földrajzi fekvéséből adódóan a hivatal 
számára óriási többletfeladatot jelent a KCR tejes körű létrehozá-
sa, mivel az összes adatot a rögzítés előtt egyeztetni kell a Föld-
hivatali ingatlan nyilvántartással és a postai nyilvántartással is. A 
rögzítés során minden ingatlan vonatkozásában 29 számjegyű INY 
azonosító, 6 számjegyű X -koordináta, 6 számjegyű Y -koordináta, 
helyrajzi szám, házszám és utcanév kerül felvitelre. Ez vonatkozik a 
beépítésre szánt területen fekvő telkekre, külterületi ingatlanokra 
is. 
A központi címregiszterben azok az ingatlanok szerepeltek, ame-
lyek lakás célra szolgáltak és állandó, vagy ideiglenes lakcímet léte-
sítettek. Ezeknél pótolni kellett az ingatlan nyilvántartási adatokat 
(INY azonosító, hrsz., koordináták), amelyek 2016. évben rögzítés-
re kerültek a központi címregiszterben.
Településünkön nagyon sok épület nem lakás célú, így nem szere-
pel a címnyilvántartásba. A törvény értelmében minden ingatlant, 
amely eddig nem szerepelt a központi nyilvántartásba - beleértve 
ebbe a beépítetlen telkeket is, melyek számozását is létre kell hoz-
ni – fel kell vezetni a központi nyilvántartásba is, melynek határide-
je 2016. december 31. volt.
A központi címregiszter kialakítása hatalmas többletfeladatot je-
lentet, az eddig felvitt adatok időigényét részben fedezte a mun-
kaidő. 
Hirdetmények:
A hirdetményi kifüggesztések jogszabályi feltételei és előírásai fo-
lyamatosan szigorodnak. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészle-
tek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) 
korm. rendelet 2015. november 11. napjától módosult. A föld-
forgalmi törvényhez kapcsolódó elővásárlási és előhaszonbérleti 
jogok gyakorlásával kapcsolatos közzétételi szabályok 2016. dec-
ember 2. napi hatállyal módosultak. 
2015. évben 27 db. haszonbérleti, ill. termőföld adás-vételi szerző-
dés, valamint 17 hirdetmény került kifüggesztésre, 2016. évben 45 
haszonbérleti, ill. termőföld adás-vételi szerződés, 48  hirdetmény 
került kifüggesztésre, majd záradékolás után megküldésre a Járási 
illetve a Megyei Földhivatal, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségéhez, valamint a NAV-
hoz, Bírósági végrehajtóhoz, Kormányhivatalokhoz. Igazolások ki-
adására 142 esetben érkezett kérelem. Az adatok itt is mutatják, 
hogy a hivatal dolgozóinak munkája évről évre növekszik. 

Közérdekű panasz, bejelentés:
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 
törvény értelmében Az állami szervek és a helyi önkormányzati 
szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény sze-
rint kötelesek elintézni.  A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- 
vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. A közérdekű bejelen-
tés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása 
vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét 
szolgálja. Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a 
panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben 
eljárásra jogosult szervhez. 
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Ez évben is jelentős és sokrétű feladatot jelentett hivatalunknak 
ezek kivizsgálása, ill. a kivizsgálás közreműködésében való részvé-
tel. Az ügyek intézése folyamán hatósági bírság kiszabására is sor 
került.  2016. évben 27 közérdekű kérelem, ill. panasz érkezett. 
Hagyatéki ügyintézés:
A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány 
alapján, az abban megjelölt hozzátartozó értesítésével. 2016. év-
ben a hagyatéki ügyek száma 56 volt, ami magában foglalja már a 
póthagyatéki eljárásokat is. 
Anyakönyvi igazgatás:
Jelentős változás e szakterületen az Elektronikus Anyakönyvi rend-
szer bevezetése. (EAK) 2014. július 1-től csak ebben a rendszer-
ben, elektronikus formában történik az alábbi anyakönyvezési fel-
adatok ellátása: 
 • születés, házasság, haláleset anyakönyvezése
 • apai elismerő nyilatkozatok felvétele
 • születendő gyermekre
 • megszületett gyermekre
 • születési névváltoztatási eljárás
 • házassági névmódosítás eljárás
 • állampolgársági eskütétel előkészítése
 • magyar állampolgárok külföldön történt születés, házasság,
  haláleset anyakönyveztetése
 • házassági szándék bejelentése
 • családi események lebonyolítása
 • anyakönyvi kivonatok kiállítása Országos illetékesség szerint
Házasságkötések száma: 5
Egy esetben lemondásra került a bejelentett házasságkötés, egy 
esetben pedig felmentést kértek a 30 napos várakozási idő alól.
Két alkalommal történt külföldön történt házasság anyakönyvezé-
se, két alakalommal indult névváltoztatási eljárás.
Haláleset anyakönyvezése: 8
Állampolgársági eskü, honosítás: 0
Apai elismerő nyilatkozat felvétele: 17
Birtokvédelem:
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról a 17/2015.
(II.26.) korm. rendelet rendelkezik. A polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értemé-
ben a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó 
szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles 
elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bíróság-
gal. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az el-
sőfokú közigazgatási határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. 
Ennek lehetővé tétele érdekében minden érintett szervezetnek 
saját elektronikus ÁNYK űrlapot kellett készíteni és közzétennie 
honlapján, továbbá az ügyfélkapu rendszeren perkapu létrehozása 
vált szükségessé. 2016. évben 4 esetben indítottak birtokvédelmi 
eljárást hatóságunknál, ebből három esetben kijelölt hatóságként 
jártunk el. Döntésünket egy esetben sem fellebbezték meg.
Kulturális és közművelődési igazgatás:
Cserszegtomaj Község Önkormányzata a közművelődési feladatok 
ellátását az 1997. évi CXL. törvény, valamint a 14/2014 (IX. 17.) 
önkormányzati rendeletben megfogalmazottak alapján látja el, a 
Kulturális Bizottság, valamint egy fő főállású közművelődési alkal-
mazott (köztisztviselő) közreműködésével. 2016-ban a Nemzeti 
Művelődési Intézet közreműködésével egy fő kulturális közfoglal-
koztatott is segíti a kulturális programok szervezését. Munkaterv 
alapján kerültek lebonyolításra a rendezvények, melyhez 2016-
ban a nagy sikerű Futóverseny valamint az Adventi forgatag került 
be új elemként. A helyi kultúra gondozása, a helyi értékek védel-
me, a hagyományápolás fontos szempont a programok kialakítá-
sában és lebonyolításában.

2016-ban Cserszegtomaj települése kettő kitüntető cím birtokosa lett. 
A Magyar Vöröskereszt Humanitárius település címet, a Zala Me-
gyei Idősügyi Tanács „Az év Zalai Idősbarát Önkormányzat” díjat 
adományozta Cserszegtomaj településnek. 
A Cserszegtomaji Krónika szerkesztése, valamint a település hon-
lapjának folyamatos frissítése a település lakóinak tájékoztatásá-
hoz elengedhetetlen feladat. 
A 2016. évi közművelődési beszámolót és a 2017. évi Munkatervet 
a képviselő-testület 2016. december 14-én a 146/2016. (XII.14.) 
számú Képviselő-testületi határozattal fogadta el.

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSEK
2016. évben több fejlesztést hajtott végre és indított önkormány-
zatunk, melynek adminisztrációját és végrehajtását a hivatal látta 
el. A fejlesztések tételesen:
Engedélyeztetések:
 • Iskola u. buszmegálló  áthelyezés jogerős építési engedéllyel
  rendelkezik
 • Völgy u.-Patak u.- Lovas u. burkolatépítési munkái jogerős
  építési engedéllyel rendelkezik
 • Barát u.- Nyárfa u. csapadékvíz elvezetés jogerős vízjogi
  engedéllyel rendelkezik
 • Pajtika utca-Keszthelyi út csomópont korszerűsítés
  engedélyezése megtörtént 
 • A szennyvíz IV. ütem vízjogi engedély meghosszabbítása
  folyamatban van
Tulajdonrendezések:
 • Kápolna sor K-i útszakasz megnyitás tulajdonrendezése 9 db 

ingatlant érint. Az önkormányzat által megküldött vételi aján-
latot 4 ingatlan esetében fogadták el a tulajdonosok. A meg-
állapodásokat az ügyvéd asszony elkészítette, három ingatlan 
átvezetése folyamatban van. Egy ingatlan esetében az összes 
tulajdonos még nem írta alá a megállapodást. Két ingatlan ese-
tében a tulajdonosokat felszólítottuk, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanokból elkerített földrészletek hasz-
nálatát szüntessék meg, a földhivatali nyilvántartási állapotot 
állítsák vissza.

 • Az önkormányzat tulajdonát képező Cserszegtomaj 373-374-
375-376-377. hrsz. ingatlanok telekalakítása  megtörtént, az 
engedély jogerősítésre vár.

 • A Cserszegtomaj, Tomaji utca rendezési terv szerinti kialakítá-
sához a változási vázrajzot a földmérő elkészítette, a telekalakí-
tási eljárás lefolytatása 2017. évben valósul meg.

Eszközbeszerzés:
 • Kutyachip beszerzése megtörtént
 • GPS + digitális alaptérkép beszerzése megtörtént
Utak felújítása, rendezése:
 • Pajtika bejáró rendezése megtörtént
 • Súlykorlátozó táblák (26 db) és sebességkorlátozó táblák
  (60 db) beszerzése és kihelyezése megtörtént
 • Gubacs utca csapadékvíz elvezetés kiépítése megtörtént
 • Fenyves utca aszfaltozása 190 m hosszban megtörtént
 • Rezi úti gyalogút korszerűsítése megtörtént
 • Ifjúság utca és Gagarin utca árok összekötése megtörtént
Épületek:
 • Régi hivatal állag megóvása megtörtént
 • Hivatal információs tábla rendszer korszerűsítése megtörtént
 • Sport öltöző közösségi tér kialakítása megtörtént
 • Orvosi rendelő klímaberendezések szerelése megtörtént
Közműberuházások:
 • Hársfa utcai szennyvíz hálózat bővítés megtörtént
 • Bottyaháti utca szennyvíz hálózat bővítés megtörtént
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Egyéb:
 • Karácsonyi díszvilágítás beszerzése és csatlakozók kiépítése
  megtörtént 
 • Rendezvény sátor fémszerkezetének horganyozása
  megtörtént
 • Web kamera telepítése megtörtént (sportöltöző)
 • Napelemes lámpák beszerzése (11 db) és telepítése megtörtént 
 • Településünkön a konténeres lomtalanítás október hónapban
  megtörtént
 • Községünk területén 2 db szelektív hulladék gyűjtő sziget
  kialakítása történt meg
 • Az iskola fenntartási és üzemeltetési feladatait
  önkormányzatunk zökkenőmentesen látta el
 • A KCR nyilvántartásnak történő megfelelés miatt a hiányzó
  belterületi valamint a külterületi utcák elnevezése megtörtént
 • A településen az eb összeírás lezajlott, az adatok feldolgozása
  folyamatban van 
 • Tündérkert terület lehatárolása élő sövénnyel megtörtént
 • Pajtika utcai kereszteződésbe rózsák telepítése megtörtént
 • Európa tér parkosítása megtörtént
 • Barlang utcai fasor pótlása megtörtént
A műszaki igazgatási terület kiemelkedő feladata volt a tavalyi év-
ben is a települési szabályozási és rendezési terv módosításának 
előkészítése, a jogszabályban foglalt folyamatok betartása. Cser-
szegtomaj közigazgatási területére vonatkozóan a Helyi Építési 
Szabályzat elfogadásával párhuzamosan Tisztelt Képviselő-testület 
megalkotta a településképi véleményezési eljárás, a településké-
pi bejelentési és kötelezési eljárás valamint az építészeti örökség 
helyi védelméről szóló rendeleteket. A tavalyi évben 12 db telepü-
lésképi véleményezési eljárás lefolytatása történt meg a település 
főépítészének előkészítésében. 
A  Helyi Építési Szabályzat hatályba lépése után a tulajdonosok ké-
relme alapján 4 db ingatlant érintően belterületbe vonási eljárást 
folytatunk le. 
Időigényes feladat volt a központi cím regiszter létrehozásához 
szükséges nyilvántartás összeállítása. A település összes ingatlaná-
ról létrehoztunk egy adatbázist, mely tartalmazza a belterületi-, 
külterületi és a zártkerti ingatlanok címét, helyrajzi számát para-
métereit, beépítettségét, művelési ágát, tulajdonosok és vagyoni 
értékű joggal rendelkező személyek adatait.

Községgazdálkodás, település üzemeltetés:
A belterületi növényvédelem, és területgondozás ellenőrzés során 
22 felszólítást küldtünk ki elhanyagolt, gazos területek rendbeté-
telére.
A többször ismétlődő hirtelen lezúduló csapadék okozta út és út-
padka rongálódások helyreállításai a felmérést követően megtör-
téntek. A helyreállítások lényegesen magasabb bekerülési költsé-
gűek voltak az előző évekhez képest a szélsőséges időjárás miatt.
A település kiterjedése, földrajzi adottságai miatt a zöld közte-
rületek gondozása, karbantartása, télen a síkosság mentesítése 
folyamatos készenlétet igényel. A település üzemeltetési vezető 
irányításával az önkormányzat fizikai dolgozói, valamint magasabb 
létszámú közfoglalkoztatott dolgozó hatékonyan látta el a közterü-
letek gondozását.

ADÓIGAZGATÁS, PÉNZÜGY
Adóigazgatás: 
Az adóbevételek nagyságát elsősorban jogszabályi környezet ala-
kulása, a törvényi és rendeleti szabályok változása határozza meg.  
Mivel a helyi adórendszerben sincs teljes körű önkéntes adófize-
tés, ezért komoly szerep hárul az adóhatósági feltárásokra, ellen-
őrzésekre, valamint a kintlévőségeink minél teljesebb behajtására. 
Az önkormányzati adóhatóságnak a saját kintlévőségeinek besze-
dése mellett egyéb szerv által megállapított „adók módjára behaj-

tandó köztartozásokkal” kapcsolatban is van törvény által ráruhá-
zott végrehajtási feladata. (közigazgatási bírság, egyéb igazgatási 
szolgáltatási, eljárási díjak) Adók módjára behajtandó köztartozás 
miatt 2016. évben 27 megkeresés érkezett. 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete a 13/2015.(XI.26.) 
önkormányzati rendeletével módosította a helyi adókról szóló 
21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletét. A 2016. január 1. 
napjától hatályos módosítások alapján változott a telek- és épít-
ményadó mértéke, továbbá a telekadó tekintetében kikerültek a 
korábban alkalmazott mentességek. A rendeletmódosítás okán 
felülvizsgálatra kerültek a korábbi adókivetések, minden ingat-
lantulajdonos fel lett szólítva bevallás megtételére. A beérkezett 
bevallások feldolgozása során megállapítást nyert, hogy számos 
esetben az adózó nem tett eleget bevallási kötelezettségének, így 
felsőbb jogszabály előírása alapján 5 évre visszamenőleg kivetésre 
került az adó. 
2017. évtől új adóprogram használatára kerül sor. A meglévő ada-
toknak az új programba való bemigrálását egy hosszú adattisztítási 
folyamat előzte meg, ami 2016-ban jelentős többletfeladatot rótt 
az ügyintézőkre. 
2016. évben 8 adózó élt jogorvoslattal és 12 helyi adókötelezett-
séget megállapító határozatra nyújtott be fellebbezést hivatalunk-
hoz. A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és Hatósági Osz-
tálya 1 esetben helybenhagyta, 1 esetben megváltoztatta az el-
sőfokú adóhatóság döntését, valamint 10 esetben a határozatot 
megsemmisítette. Utóbbi döntések oka, hogy az adózók korábban 
megtett alapbevallásai leselejtezésre kerültek, az adómérték vál-
tozás miatt ennek ellenére kivetésre került 2016.01.01. naptól a 
helyi adó. A Kormányhivatal döntései szerint az elsőfokú adóható-
ság helytállóan állapította meg az adó alanyát és az önkormányzati 
rendelet szerint alkalmazandó adómértéket.

Az adóbevételek alakulása:
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Az adóbevételek alakulása: 

Megnevezés 2015. évi
bevétel

Adóz
ók
(fő) 

2015.

Adózó
k (fő) 
2016.

Bevétel

5 évre 
visszamenő 

behajtás 
összege:

Tényleges 
bevétel

Építményadó 24 767 742 690 887 33 573 846 3 981 908 29 591 938
Telekadó 34 378 550 1241 2201 53 185 233 6 709 279 46 475 954

Idegenforgalm
i adó

62 330 240 33 30 61 175 010 61 175 010

Helyi 
iparűzési adó

52 190 753 344 336 50 177 306 50 177 306

Helyi adók 
összesen:

173 667 285 2308 3454 198 111 395 10 691 187 187 420 208

Termőföld 
bérbeadásából 
származó jöv.

- - - -

Gépjárműadó 9 803 431 1260 1307 10 079 955 10 079 955
Talajterhelési 

díj
319 337 14 17 651 640 651 640

Átengedett 
központi 

adók összesen

10 122 768 1274 1324 10 731 595 10 731 595

Bírság, pótlék 808 832 2088 2361 859 614 859 614
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Adóügyben 2016. évben iktatott ügyiratok száma: 4859 db főszám 
a 2015-évben iktatott 1428 db ügyirathoz képest.  
Kiadott adó- és értékbizonyítványok száma 2016. évben: 98 db 
Pénzügy:
A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban a gazdasági-pénzügyi 
feladatokat jelenleg 4 fő látja el. A munkatársak feladata az önkor-
mányzat, valamint a költségvetési szervek, a Hivatal és az Óvoda 
pénzügyi-gazdasági feladatinak ellátása. A dolgozók feladatköre 
szerteágazó, hiszen szinte minden önkormányzati és államigazga-
tási hatósági ügynek van pénzügyi vonzata. A pénzügyi csoport fel-
adata körében elkészíti a költségvetéseket, beszámolókat, időszaki 
pénzügyi jelentéseket készít, a pályázati elszámolásokat pénzügyi 
szempontból végzi, könyvelési feladatokat lát el, számlavezetési és 
készpénzforgalmi feladatok, vagyongazdálkodás figyelemmel kísé-
rése, munkaügyi feladatok. 
Vezetik továbbá az önkormányzatot, illetve az intézményt érintő 
kötelezettségvállalásokat, szerződéseket, megállapodásokat. 
A képviselő-testület év közben a folyamatos változások és módosí-
tások átvezetése következtében átfogó képet kaphatott az önkor-
mányzat gazdasági és vagyoni helyzetéről is. 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény felhatalmazásában foglaltakra tekintettel a Jó adat-
szolgáltató önkormányzatok díjazására 2016 augusztusában meg-
jelentetett Pályázati Kiírás alapján Cserszegtomaj Község Önkor-
mányzata megfelelt a Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek. Az 
országból – a jó pénzügyi adatszolgáltatásra tekintettel – csak 152 
önkormányzat pályázhatott, és ezek közül 71 önkormányzat része-
sült elismerésben.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr döntése alapján 2016. 
évben Zala megyében egyedül Cserszegtomaj Község Önkormány-
zata kapta meg a jó adatszolgáltatásért díjat.
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ez-
úton is gratulál a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal vezetőjé-
nek, vezető munkatársainak, minden dolgozójának. 
A közigazgatásban végzett munka magas szakmai elismerése a 
miniszter úr döntése, melynek jelentős súlyt ad, hogy Zala me-
gyében egyedüliként érdemelte ki hivatalunk. Az elismert magas 
szakmai színvonal biztosítja minden cserszegtomaji lakosnak, 
cserszegtomaji ingatlantulajdonosnak, hogy a hivatal dolgozóihoz, 
ügyintézőihez bizalommal fordulhatnak ügyeik sikeres intézése 
céljából!
Az előző évekhez hasonlóan a 2016. év is változásokkal telített 
lesz, idén is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a jogszabályok mó-
dosításából adódó változásokra. Fontos változás várható pl. a köz-
igazgatási rendszer további átalakítása során, a megyei és járási 
hivatalok hatáskörének módosítása, változása. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a beszámolómat elfo-
gadni szíveskedjen. 

dr Milus Lajos - jegyző

Tájékoztató az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról szóló szabályokról

A tavasz beállta előtt tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot az aktu-
álissá váló, a közösségi együttélés minőségét befolyásoló lakos-
sági feladatokról.
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2014.(V.29.) önkor-
mányzati rendelete az alábbi feladatokat írja elő az ingatlantu-
lajdonosok számára:

2. § 
(1) bekezdés: A község területén lévő ingatlanok tisztántartá-
sáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötele-
sek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, 
parlagfűtől és egyéb, allergiát okozó növényektől  mentesen 
tartsák.
(4) bekezdés:  Köztisztasági szempontból járdának minősül az a 
gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, 
amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed.
 (6) bekezdés: A tényleges használó, illetve a tulajdonos köte-
lessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak 
és bokrok megfelelő nyesése. Közterületet és közterülettel köz-
vetlen határos ingatlant – gyomtalanítás kivételével – zöldnö-
vényzet perzslését előidéző vegyszerrel kezelni tilos!

3. §
(1 ) bekezdés: A közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, 
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően 
– az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának 
kötelessége.
(5) bekezdés: Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda 
stb.) felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba tar-
tozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával 
lehetséges.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
9. §

(1)  Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen 
és telken szabad égetni vasár- és ünnepnapok kivételével na-
ponta 9-16 óra között úgy, hogy az az emberi egészséget és 
a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.
(2) Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásve-
szélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetôleg a tűz 
eloltható.
(7) Az avar és kerti hulladékok égetésénél a hatóságilag elren-
delt általános tűzrakási tilalmat figyelembe kell venni.
(8) Tilos lábon álló növényzet, tarló égetése.

dr. Milus Lajos jegyző
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Félévi tanulmányi eredményeik alapján

BÜSZKESÉGEINK - KITŰNŐK

3. osztály:
Bálint Anna, Barta-Molnár Anna, Fábos Levente, Farkas Lili, 
Gumhert Noémi, Monduk Márton, Pál Diána, Pálmai Boglár, 

Szarka Natália, Székely Levente

4. osztály:
Andor Levente, Belovári Panna, Dergecz Marcell,

Fodor Zsombor, Molnár Enikő, Németh Kinga, Németh Laura,
Paulin Panna, Román Sándor, Szabó Fruzsina, Szigeti Péter,

Tóth Botond, Tóth Olivér, Tóth Zoltán

5. osztály: Baki Panna, Gumhert András, Horváth Lili,
Huszár Kata, Lengyel Judit, Merics Edit, Szeredai Zsófia

6. osztály: Csíkos Luca, Rónai Eszter • 8.osztály: Kiss István

JELESEK

3. osztály: Henczy Rebeka, Molnár Kamilla, Simon Botond,
Németh Anna • 4. osztály: Bakos Lili, Krokker Marcell,
Nagy Zsófia, Pajor Alex, Reinprecht Bálint, Varga Enikő

5. osztály: Dancsák Katalin, Dézsenyi Zsigmond,
Frigyesi Dániel, Rénes Lenke • 6. osztály: Magyarósi Máté

7. osztály: Fehér Brigitta,Rénes Boglárka
8. osztály: Pálfi Dorián

Az iskolai tanulmányi verseny győztes osztályai:
 Alsó tagozat:  4.osztály  4,80
 Felső tagozat:  5.osztály  4,69

Gratulálunk és a tanév végén is ilyen szép eredményeket vá-
runk tanulóinktól!

Juhászné Gyutai Anikó ig.

Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 
1%–ának felajánlásával támogatták iskolánkat!

Kérjük, hogy ebben az évben is segítsék munkánkat!
A „Cserszegtomaji Iskoláért” Alapítvány adószáma:

18957024 – 1 – 20

Tűzifa hasogatást (kugli, méterfa)
tűzifa fűrészelést, kerti munkát, talajmaró-

zást valamint zöldterület 
tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok.

Érdeklődni: a 06 20/533-0498-as vagy 06 83/330-374-as
telefonszámokon.

A Szabó István Általános Iskola hírei

Múzeum az iskolában
Idén tavasszal a keszthelyi Balatoni Múzeum a „Járásszékhely 
múzeumok szakmai támogatása” c. pályázat keretében valósít-
ja meg a „Márciusi ifjak” vándorkiállítást és a hozzá kapcsoló-
dó múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Február 20-tól 1 hétig 
iskolánkban is megtekinthetők az 1848/49-es szabadságharc 
emlékei, fegyverei. Minden osztályban kézbe vehetik a gyere-
kek az ismeretterjesztő előadás során ezeket a kincseket.
Köszönjük szépen!
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Házibajnokság Cserszegtomajon
2017. január 21-én a cserszegtomaji lábtoll-labdázók egymás 
között mérhették össze erejüket és tudásukat egy házibajnok-
ság keretében. Nevezési díjként mindenki egy tálca szendvicset 
vagy süteményt hozott, illetve innivalót.
Négy versenyszámban lehetett indulni az érmekért (csapat, pá-
ros, vegyes páros és egyéni). Minden helyezés meghatározott 
pontot jelentett a versenyzők számára, majd ezek átlaga dön-
tötte el a helyezéseket.
Ezen a versenyen négy újonc is (Berezvai Barbara, Horváth 
Krisztián, Kovács Liliána és Gumhert Noémi és) szerepelt, ők 
mind-mind egy – egy éremmel lettek gazdagabbak.

Gyermek kategóriában a leány csapat tagjai bizonyultak a leg-
jobbnak. Első lett Horváth Lili, második Belovári Panna, harma-
dik Lázár Petra és Pál Diána.
Serdülő és ifjúsági korúak egy csoportban kerültek díjazásra. 
Ezt Fark Vencel nyerte meg, őt Román Zsolt követte. A dobogó 
harmadik fokán Sándor Barnabás és Széles László osztoztak.
Felnőtteknél a Farsang fivérek fej-fej mellett haladtak a verseny 
folyamán. Végül Farsang András kerekedett felül Farsang Imre 
felett. A dobogó harmadik fokára a női csapat két oszlopos tag-
ja, Sillinger Zsanett és Udvari Boglárka állhattak.
A rossz idő és a sok betegség ellenére így is közel harminc fő 
vett részt a hazai megmérettetésen. Reméljük, jövőre ismét 
megszervezhetjük, és még több résztvevőt sikerül megmozgat-
nunk.
A versenyzés mellett megünnepeltük Belovári Panna 11. szü-
letésnapját!
A 2017-es évre mindenkinek jó felkészülést és minél fényesebb 
eredményeket kívánunk.

Takács Tamás és Sillinger Zsanett
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Együtt a cserszegtomaji lábtoll-labdázók
2017. február 4-én Lengyel Lajosnak köszönhetően a 
cserszegtomaji lábtoll-labdázók egy közös vacsorán vehettek 
részt, amelyet egybekötöttünk a 2016. év értékelésével és dí-
jazásával. 
Az értékelés során a játékosok megismerték, hogy az előző év-
ben mennyi helyre jutottak el, milyen eredményekkel zárták az 
évet. Ez alapján minden korosztályban a legjobb lány, és leg-
jobb fiú serleget kapott. Gyermek kategóriában Belovári Panna 
és Sándor Barnabás, serdülő korosztályban Gyalog Csenge és 
Széles László, a felnőtt korcsoportban pedig Udvari Boglárka és 
Farsang András vihették el a díjakat.
A díjak kiosztása mellett köszönetnyilvánításként Juhászné 
Gyutai Anikó, a cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola 
igazgatónője és Lengyel Lajos, Sector Premium kft ügyvezető 
igazgatója kapott ajándékot, mellyel megköszöntük és hálánkat 
fejeztük ki segítségükért és támogatásukért.
Ezen a napon ünnepelte Gyalog Csenge a névnapját, és Hor-
váth Dorina a szülinapját. Róluk is megemlékeztünk egy-egy 
csokor rózsával.
A vacsora alatt rövid visszaemlékezés volt az elmúlt évekről 
képvetítés formájában. A közel 120 darab kép mindenkiben sok 
emléket és felejthetetlen pillanatot idézett fel.
Az évértékelés után a megjelent 29 fő közösen elfogyasztotta a 
háromfogásos vacsorát, majd az estét egy jóízű beszélgetéssel 
zártuk.
Még egyszer köszönjük a támogatást Juhászné Gyutai Anikó-
nak, Lengyel Lajosnak és Hauser Rezsőnek is, aki sokszor segí-
tett nekünk a versenyekre való fuvarozásban.

Takács Tamás és Sillinger Zsanett

Cserszegtomaj Község Önkormányzat ingyenes kiadványa
Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.  •  Tel.: 06 83 531 908

Felelős kiadó: Bartha Gábor polgármester 
Szerkesztő: Kocsis Zsuzsa • E-mail: kocsis.zsuzsa@cserszegtomaj.hu

Szerkesztés, nyomtatás: 
EcoDigital - digitális nyomda • Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1

Tel.: 06 30 948 5000  •  E-mail: info@ecodigital.hu  •  www.ecodigital.hu
Következő szám megjelenése: 2017. március 

Megjelenik 1200 példányban 
Újságunk internetes változatát a www.cserszegtomaj.hu oldalon is olvashatják.

ISSN 2062-8781 Nyomtatott, ISSN 2063-0743 Online

Teleház
Március 3. péntek 15:00 órától kézműves tevékenység
Március 10. péntek 15:00 órától Tavaszi ajtódíszek készítése
Március 17. péntek 15:00 órától Ruhababa készítés, gyöngyfűzés
Március 24. péntek 14:00 órától Húsvéti asztali díszek készítése

Február 17-én gyerekfarsangot tartottunk a Teleházban, a kicsik 
örömére. Volt kiskaticánk, kalózunk, kis kutyusunk, pónink, akik 
szüleikkel, nagyszülőkkel együtt nagyon jól érezték magukat.

Bugovics Anita
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Óvoda hírei
„ A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban.

A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát!”

A 2016-17-es nevelési év második felében két nagyon fontos ese-
ményre kell felhívnunk a lakosság figyelmét a Pipacs Óvodával kap-
csolatban.
1. Az óvodai beíratás időpontja: 2017. április 12-13-ra lett meghatá-
rozva.
A beíratáshoz szükséges személyi okmányok: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy 

betöltötte a 3. életévét,
• lakcím igazoló kártya,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltá-

sokat megkapta.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 
a 3. életévének a betöltése után vehető fel. Az óvodába történő felvé-
tel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden 3 éves, vagy an-
nál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és még van 
üres óvodai férőhely.
Az óvodavezető a gyermek felvételéről, vagy az elutasításáról a szülőt 
15 munkanapon belül írásban értesíti.
Kötelező az óvodai ellátás igénybevétele: 2015. szept. 1-től a gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozá-
son köteles részt venni.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév 
betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibonta-
kozása, sajátos helyzete indokolja.
A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyermekek fel-
vétele folyamatos a nevelési év során.
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. július 31. – augusztus 20. közti időpontban engedélyezte a Cser-
szegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde bezárását az 
intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése 
érdekében.
Külön megállapodás alapján ez idő alatt a Hévízi Brunszvik Teréz Óvo-
da fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szüleik 
nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva tartásának ideje 
alatt. Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felme-
rülő térítési díjat a Brunszvik Teréz Óvoda részére térítik meg.

Szalai Klára óvodavezető

X. Vers- és prózamondó verseny
Cserszegtomaj - 2017.

A cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjasklub az idei évben 
is április 08-án megrendezi a már hagyományos Vers- és 
prózamondó versenyt, így tisztelegve a magyar költészet 
nagyjai előtt. Szeretettel várjuk az irodalmat kedvelőket, 
mind versenyzőnek, mind nézőnek. 
A Versmondó versenyre gyerekek és felnőttek jelentkezé-
sét is várjuk!

A versmondó verseny helyszíne:
Cserszegtomaj, Szabó István Általános Iskola

tornacsarnoka (Iskola u. 17.)

Időpontja: 2017. április 08. (szombat) 15.00
Vers- és prózamondás versenyre  jelentkezés feltételei: 
• szabadon választott vers vagy próza vagy 

megzenésített vers

• maximális időtartam: 3 perc

• a zsűri csak kívülről, segédanyag nélkül előadott 
műveket értékeli

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Tolvéth Gyula 8360 Keszthely, Tomaji sor 7.

Tel.: 06 70 218 6352 • E-mailen: koroncz.katalin@gmail.com

Szeretettel várjuk!
Tolvéth Gyula

ingyenes ZUMBA Cserszegtomajon!
Várunk minden kedves mozogni szerető embert a Kultúr-
házba (Vadász u. 1.), ahol az  ingyenes Zumba folytatódik.

Időpontok: minden hétfő és szerda 18.30.
Vezeti: Hegedűs Éva

Támogató: Keszthelyi  Kórház Egészségfejlesztési Iroda

Ingyenes Zenebölcsi foglalkozások
folytatódnak a Kultúrházban!

2017-ben is folytatódik a Kultúrházban a zenebölcsi, a foglalko-
zásokat Kőhalmi Ági zenepedagógus, diplomás zeneterapeuta, 
hangmasszőr tartja. A Varázshangok Zenebölcsi 0-3 éves gyer-
mekeknek és szüleiknek szóló zenés fejlesztő és szórakoztató, 
rendszeresen 60 perces program. A zenebölcsi elsődleges célja, 
hogy családias légkörben olyan kikapcsolódási formát nyújtson 
a szülőknek, ahol gyermekeik észrevétlenül, játékos formában 
fejlődnek. Ezért csak kis létszámú csoportokat indítunk, ahol 
a személyes kapcsolatok elmélyítése és a gyermekek meghitt, 
közösségben is védett fejlesztése a cél.
A következő foglalkozás 2017. március 6-án (hétfő) 9.30-kor lesz.
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Közérdekű információk, telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal: tel.: 06 83 330 001  •  fax: 06 83 531 906 
email: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu

hétfő 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00

kedd 8.00 – 11.00 nincs ügyfélfogadás

szerda 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

csütörtök nincs ügyfélfogadás

péntek 8.00 – 11.00 nincs ügyfélfogadás

Szabó István Általános Iskola: tel.: 06 83 330 003
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde: tel.: 06 83 330 166
Kocsis Zsuzsa művelődésszervező: tel.: 06 30 610 4673
Simon Aladár községgazda: tel.: 06 30 681 2193
Horváth Ferenc településüzemeltetési vezető: tel.: 06 30 299 2576
Közétkeztétési központ: 06 83 531 080
Polgárvédelmi Egyesület: 06 30 914 0914
Rendőrség körzeti megbízott: 06 30 650 7552
Posta: 06 83 330 006
Körzeti felnőtt- és gyermekorvos: 
dr. Kiss Ferenc háziorvos - 06 30 339 8308 vagy 06 83 531 020
Rendelési idő: 
kedd: 10.00-12.00, szerda: 17.00-18.00, csütörtök: 10.00-12.00
Orvosi ügyelet: Városi Kórház Keszthely, (Keszthely, Ady u. 2.) 
munkanapokon 16.00 órától - másnap reggel 7.00 óráig 
hétvégén és ünnepnapokon az első munkaszüneti nap 8.00 órától 
az első munkanap reggel 7.00 óráig. Tel.: 06 92 321 000 vagy 104
Szolgáltatók hibabejelentő: 
közvilágítás meghibásodás: https://kozvilhiba.hu/ 
DRV (vízszolgáltató): tel.: 06 40 240 240

Mentő: 104
Rendőrség: 107 
Tűzoltóság: 105
Általános segélyhívó: 112

GYŰJTS KUPAKOT GERGŐÉRT
A 8 éves Ferenczi Gergő-
nél 2015-ben diagnoszti-
záltak egy ritka, genetikai 
szembetegséget, az XLRS-t 
(X-linkedretinoschisis). Ez a 
betegség vaksághoz vezet-
het.
A kisfiú családja, barátai, is-
merősei egy új génterápiás 
kezelésben bíznak, mely re-
ményeik szerint segíthet ab-
ban, hogy ne vakuljon meg 
és teljes életet élhessen.

Bővebb információ, tájékoztatás a gergo.xlrs@freemail.hu cí-
men kérhető. A kupakokat Cserszegtomajon a Virágsziget üz-
letben gyűjtjük (Keszthelyi út 48.)

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsér-
tették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük 
során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu

„Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?”
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendelle-
nesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiper-
aktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
„Minden információt bizalmasan kezelünk!”

KERTÉPÍTÉSBEN JÁRTAS 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 

 
Feladat: 3-6 fős csapatban összetett 

kertépítési munka végzése 
(tereprendezés, növényültetés, 

építőmesteri munkák, térburkolat 
készítése, öntözőrendszer telepítése). 

 
Jelentkezés e-mailben önéletrajzzal 

az alábbi címre: 
info@magnoliaart.hu 
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Meghívó
Tisztelet a Bátraknak!

Megemlékezés 
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 

évfordulóján

2017. március 14-én (kedd) 12.00 óra. 
Szabó István Általános Iskola

(Cserszegtomaj, Iskola u. 17.)

Jöjjön el, emlékezzünk együtt!

Bartha Gábor 
polgármester

Cserszegtomaj Község Önkormányzata kóstolással egybekötött 
házi süteménysütő versenyt szervez a Tavaszváró ünnep - Nő-
nap rendezvényre, amelynek időpontja: 2017. március 4.
A versenyre amatőrök jelentkezését várjuk!

Nevezni a szervezőknél lehetséges:
Palkovics Zoltánné - Tel.: 0630/3478 613

Kocsis Zsuzsa - Tel.:0630/6104 673 
A süteményeket otthon kell elkészíteni, és felszeletelve a ver-
seny napján 12-13 óra között a tornateremben lehet leadni.  
Kérjük, hogy a „pályaműveket” lehetőleg aznap készítsék el, 
ügyeljenek a hozzávalók minőségére, és kerüljék a romlandó 
alapanyagok hőkezelés nélküli felhasználását! Az elkészített sü-
teményeket kiállítjuk a tornateremben a Nőnapi rendezvényen, 
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A versenyre ké-
szített süteményeket, szakemberekből álló zsűri fogja értékelni. 
Szeretettel várjuk a nagymamák, lányok, asszonyok és szorgos 
kezű férfiak jelentkezését!
A verseny célja: a házi sütemények bemutatása, megismerteté-
se és a nagyik féltve őrzött receptjeinek megmentése.
Az elkészített sütemények mellé szeretnénk elkérni a sütemény 
receptjét is, amelyeket egy későbbi időpontban megjelentetünk 
a nagyközönség előtt.

Palkovics Zoltánné - Kulturális Bizottság elnöke

Felhívás
Süteménysütő Versenyre!

Oltónap - Gyömölcsészet otthon címmel 
Sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Cserszegto-
maj Község Önkormányzata és a Cserszegtomaji Hagyományőrző 
Egyesület szervezésében a már hagyományossá váló oltónapra.

Időpont: 2017. március 19. vasárnap  13.00-tól
Helyszín: Kultúrház (Vadász u. 1.)

Meghívott előadók:
Darázsi Zsolt - Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke 

- Hagyományos alma és körte fajták című könyvek bemutatása
 vásárlási lehetőséggel.
Lázár Péter
 - A talaj éltetése, az egészséges talaj összetétele, komposztálás.
Komoróczi Lajos - agrármérnök
 - Gyömölcsfa oltási tanácsok
Gyümölcsfa oltása a gyakorlatban, oltóágak csereberéje, magbörze
Kérünk minden érdeklődőt, hogy hozzon magával, ha tud oltókést, 
csereberére szánt oltóágat, virág vagy bármilyen régi fajta magot.
További információ:
Partics Gyula:  +36 30 952 8856, particsgyula@gmail.com


