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    1. számú napirend 
 

 
Cserszegtomaj Község Polgármestere 

 
 Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 

 
         dr. Milus Lajos jegyző  
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 30-i ülésére 
 
Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt 
időszak alatt tett intézkedésekről.   
Előterjesztő:  Bartha Gábor polgármester 
Előterjesztést készítette: Kemenes Veronika igazgatási ügyintéző 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően az alábbiakban 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 
 
 
91/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deodara Kft. és Oó Hajnalka 
kérelmező levelének tartalmát megismerte és megtárgyalta. A kérelmeikben foglaltakkal az 
adórendelet felülvizsgálata esetén tudnak érdemben foglalkozni. 
A kérelmezők részére a határozat megküldésre került, az adórendelet felülvizsgálata a mai 
Képviselő-testületi ülés egyik előterjesztését képezi.  
 
97/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde vezetőjének kérését megtárgyalta és az általa vezetett intézmény részére a benyújtott 
árajánlat alapján 658 e Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.21.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő 
és terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felkéri Szalai Klára intézményvezetőt, hogy az igényelt eszközök beszerzéséről gondoskodjon. 
A megrendelt eszközök megérkeztek az óvodába, a számla kiegyenlítése folyamatban van. 
 
99/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 
tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Kápolna sor 250/1. hrsz. „közterület” művelési ágú ingatlan 
Hegyalja utcára levezető 36 m hosszúságú útszakaszán a jármű forgalom megszűntetését. A 
forgalmi rend változás miatt telepítendő 2 db „Forgalmi rend változás” és 2 db „Mindkét irányból 
behajtani tilos” közlekedési táblák kihelyezéséhez szükséges anyagi fedezetet az általános tartalék 
terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
A határozat végrehajtásra került, a táblák az útszakasz mindkét oldalán kihelyezésre 
kerültek. 
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112/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hegedűs Zoltán és Szabó 
Veronika Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 18. szám alatti lakosok kérelmére a Cserszegtomaj, 
Margaréta utca 1806/2. hrsz. közút 110 m-es szakasz kialakításának kivitelezését.  
Felkéri a hivatalt, hogy a munkálatok megkezdése előtt, az útépítéssel érintett 
ingatlantulajdonosokat tájékoztassa az út kialakításának feltételeiről. Az út megvalósításáról az 
1808. – 1806/15. – 1806/1. – 1809. hrsz. ingatlanok tulajdonosainak elfogadó nyilatkozata alapján 
dönt a testület. 
A határozat végrehajtása folyamatban van. A tájékoztató kiküldésre került, a tulajdonosok 
egy része már visszaküldte a nyilatkozatát, a többiek állásfoglalására még várni kell. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 21. 
 
  

 Bartha Gábor  
            polgármester  



Cserszegtomaj Község Jegyz ője 
                                                                                                     ____. számú napirend 

 
          

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2016. november 30-i ülésére 
 
 
Tárgy : Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításá ról szóló rendelet 

megalkotása 
Előterjeszt ő: dr. Milus Lajos jegyz ő 
Készítette : Szalai Erzsébet vezet ő főtanácsos  
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-a alapján az 
önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás. Az 
egészségügyről szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint a települési önkormányzat kialakítja 
az egészségügyi alapellátások körzeteit. Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony 
megváltoztatásáról szóló  döntésének meghozatala során a települési önkormányzat kikéri 
az alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét az együttműködés erősítése 
érdekében. 
 
Egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
b) a fogorvosi alapellátásról,  
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  
d) a védőnői ellátásról,  
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
Ugyanezen §. (2) bekezdése szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni 
az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.  „ A települési 
önkormányzat képviselő-testülete – a kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott 
szempontokat figyelembe véve – megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások 
körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett 
települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.” 
 
Új elem a szabályozásban, hogy a körzetek kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért 
felelő országos módszertani intézet (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet) véleményét is.  
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2. §-a 
szerint a háziorvos önálló orvosi tevékenységet csak személyesen folytathat az 
önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, illetve a praxisjog alapján végezhető 
önálló orvosi tevékenység csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott 
háziorvosi körzetben folytatható. 
Fogalom meghatározások, az Öotv. Szerint:  

a)3 önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a 
továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás; 

b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési nyilvántartásban szereplő 
orvosi, fogorvosi szakképesítéssel rendelkező személy; 

c)4 praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos 
részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, 
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amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, 
meghatározott körzetben végezhet. 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata jelenleg rendelk ezik rendelettel a háziorvosi 
körzetek megállapítására vonatkozóan, de nincs össz hangban az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. CXXIII. törvény (a továb biakban Etv.) 5., ill. 6. §-ával, 
miszerint a rendelet nem tért ki az iskola-egészség ügyi ellátásra, továbbá az új 
rendelkezés alapján ki kell kérni az országos módsz ertani intézet véleményét.  
 
A Zala Megyei Kormányhivatal a ZAB/030/1361-1/2016.  számú törvényességi 
felhívásában felhívta a Képvisel ő-testület figyelmét a 3/2013.(I. 31.) számú 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. 
  
A képviselő-testület elé terjesztett rendelet-tervezetben meghatározásra kerültek a 
háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzethatárok, az iskola-egészségügyi ellátás, valamint 
kitértünk az ügyeleti ellátásra is. 
Fenti jogszabályokra hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-
tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.  
 
A rendelet várható társadalmi-gazdasági, költségvet ési hatása: 
A körzetek önkormányzati rendeletben történő megállapítása társadalmi érdek, hiszen a 
folyamatos ellátást biztosítja a településen élők számára. A képviselő-testület által 
megállapított körzethatárokon belül folytathatnak háziorvosi tevékenységet a praxisjoggal 
rendelkező szolgáltatók. Az önkormányzat által az egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
szerződéseknek mellékletét képezik az ellátott körzetek. 
Költségvetési és gazdasági hatása a rendelet-megalkotásának nincs. 
 
A rendelet környezeti és egészségi következményei : a folyamatos ellátás biztosítása az 
alapja az egészségügyi ellátások igénybevételének. 
 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatá sa: a rendelet megalkotása 
adminisztratív többletterhet nem jelent. 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségess ége, megalkotása elmaradása 
esetén várható következmények : a rendelet megalkotása jogszabályváltozás miatt vált 
szükségessé. A rendelet megalkotásának elmulasztása törvényességi felhívást vonhat maga 
után.  
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szerv ezeti, tárgyi és pénzügyi  
feltételek : a rendelet megalkotása adminisztratív, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
többletteherrel nem jár.  
 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 8. 
                                   dr. Milus Lajos 
             jegyző 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

__/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításá ról 

 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 

Általános rendelkezések 
1. §. 

 
 

(1) A rendelet célja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata Cserszegtomaj község 
közigazgatási területén törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát teljes 
körűen biztosítsa.  
 
(2) E rendelet hatálya Cserszegtomaj Község Önkormányzatával (a továbbiakban: 
önkormányzat) területi ellátási szerződéssel rendelkező egészségügyi alapellátást biztosító 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységet ellátó egészségügyi szolgáltatókra 
(a továbbiakban: háziorvos), valamint Cserszegtomaj Község Önkormányzata által 
működtetett védőnői szolgálatra, iskola-egészségügyi ellátásra terjed ki.  
 
 

Az egészségügyi alapellátás körzetei 
 

2. §. 
 
 

A körzetek, a körzet székhelyek és a telephelyek felsorolását  
 

a) Háziorvosi körzet esetén az 1. számú melléklet 
b) Fogorvosi körzet esetén a 2. számú melléklet 
c) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet esetén a 3. számú melléklet 
d) Védőnői ellátás esetén a 4. számú melléklet 
e) Iskola-egészségügyi ellátás 

tartalmazza. 
 
 
      3. § 
 
Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő, valamint fogorvos és fogászati 
asszisztens nevelési-oktatási intézményekben biztosított, külön jogszabályban szabályozott 
közös szolgáltatásból áll. 
 
Az iskola-egészségügyi ellátás telephelye: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 
 

 
 
 
 



 4 

 
 

Záró rendelkezések 
4. §. 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2013.(I.31.) 
önkormányzati rendelete.  
 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 8. 
 
 
 
Bartha Gábor               dr. Milus Lajos  
polgármester          jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2016. __________ 
 
 
 
dr. Milus Lajos 
       jegyző 
 

1. számú melléklet 
 

Háziorvosi körzet:  
 
Rezi és Cserszegtomaj község közigazgatási területe 
Székhely: 8373 Rezi, Iskola utca 3. 
 

2. számú melléklet 
Fogorvosi körzet:  
 
Keszthely VI. sz. fogászati körzet és Cserszegtomaj község közigazgatási területe 
Székhely: 8360 Keszthely Sopron u. 2. 
 

3. számú melléklet 
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet:  
 
Háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet: 
Almásháza, Balatongyörök, Bókaháza, Dióskál, Egeraracsa, Eszergályhorváti, Gyenesdiás, 
Gétye, Karmacs, Ligetfalva, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Tilaj, Vállus, Várvölgy, 
Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaszántó, 
Zalaszentmárton, Zalavár, Cserszegtomaj települések 
Székhely: 8360 Keszthely Ady u. 2. 
 
Fogorvosi ügyelet: 
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Munkácsy M u 14. 
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4. számú melléklet 

Védőnői ellátás:  
 
Székhely: 8373 Rezi Kossuth u. 35. 
 
Köznevelési Intézények:  
 
- Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 8372 Cserszegtomaj, Iskola     

u. 17. 
- Szabó István Általános Iskola 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.  
 
1. számú védőnői körzet 
 

- Rezi község teljes illetékességi területe, valamint 
 
- Cserszegtomaj község alábbi felsorolt közterületei: 

 
 1. Akácfa utca 
 2. Arborétum utca 
 3. Barát utca 
 4. Barlang utca 
 5. Béke köz 
 6. Béke utca 
 7. Bikedi sor 
 8. Bottyaháti utca 
 9. Búzavirág utca 
10. Csabagyöngye utca 
11. Diófa utca 
12. Dobogó major 
13. Dr. Bakonyi Károly utca 
14. Erdész utca 
15. Fenyves köz 
16. Fenyves utca 
17. Fűzfa utca 
18. Gazdász utca 
19. Gyertyános köz 
20. Gyöngyvirág utca 
21. Hajnal utca 
22. Határ utca 
23. Hosszú utca 
24. Huba utca 
25. Ibolya utca 
26. Ipar utca 
27. Iskola utca 
28. Korona utca 
29. Kovács utca 
30. Kőris utca 
31. Major köz 
32. Majori utca 
33. Meggyfa utca 

34. Mély utca 
35. Ménes utca 
36. Millenium utca 
37. Nektár utca 
38. Nyárfa utca 
39. Páfrány utca 
40. Palotai köz 
41. Palotai utca 
42. Panoráma köz 
43. Péter-Pál utca 
44. Pipacs utca 
45. Polgár utca 
46. Rezgő utca 
47. Rózsás utca 
48. Sümegi út 
49. Széles utca 
50. Szivárvány köz 
51. Szüret utca 
52. Tervező utca 
53. Tomaji utca 
54. Tomaji sor 
55. Tulipán utca 
56. Zalán utca 
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2. számú védőnői körzet 
 

- Cserszegtomaj község alábbi felsorolt közterületei: 
 

 1. Balaton utca 
 2. Bánya utca 
 3. Bástya utca 
 4. Borókás utca 
 5. Bükkös utca 
 6. Cibere utca 
 7. Csanádi utca 
 8. Csendes köz 
 9. Csengő utca 

            10. Cserjés utca 
 11. Csikós utca 
 12. Csillag utca 
 13. Csókakői utca 
 14. Deres utca 
 15. Diósi köz 
 16. Diósi utca 
 17. Dolina utca 
 18. Dolomit utca 
 19. Dombhát utca 
 20. Dombos utca 
 21. Dr. Vajkai Aurél utca 
 22. Ezerjó utca 
 23. Fehér köz 
 24. Fenyő utca 
 25. Gagarin utca 
 26. Gesztenyés utca 
 27. Gyötrös utca 
 28. Gubacs utca 
 29. Hajdú utca 
 30. Harang utca 
 31. Hársfa utca 
 32. Hegyalja utca 
 33. Hévízi út 
 34. Ifjúság köz 
 35. Ifjúság utca 
 36. Jázmin utca 

37. Kápolna sor 
38. Kápolna köz 
39. Kárpát utca 
40. Keringő utca 
41. Keszthelyi út 
42. Kilátó utca 
43. Kincses utca 
44. Király köz 
45. Kis köz 
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46. Koponári utca 
47. Kordonos utca 
48. Kőhát köz 
49. Kőhát utca 
50. Köves utca 
51. Kővirág utca 
52. Községháza utca 
53. Kocori utca 
54. Lehel utca 
55. Lombos utca 
56. Lovas köz 
57. Lovas utca 
58. Makkos utca 
59. Mandula köz 
60. Margaréta utca 
61. Meder köz 
62. Meder utca 
63. Méhes utca 
64. Mező utca 
65. Mogyorós utca 
66. Napsugár utca 
67. Nefelejcs utca 
68. Nyár utca 
69. Nyírfa köz 
70. Okkerbánya utca 
71. Oportó utca 
72. Orgonás utca 
73. Ostoros utca 
74. Pajtika utca 
75. Panoráma utca 
76. Parcella utca 
77. Patak köz 
78. Patak utca 
79. Patkó utca 
80. Pilikáni utca 
81. Porkoláb utca 
82. Rezi út 
83. Rizling utca 
84. Sport utca 
85. Szabó István köz 
86. Szabó István utca 
87. Szabolcs utca 
88. Szeder utca 
89. Sziklai utca 
90. Szőlős utca 
91. Szőlőskert utca 
92. Tavasz utca 
93. Templom utca 
94. Tipegő utca 
95. Toronyalja köz 
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96. Toronyalja utca 
97. Vadász köz 
98. Vadász utca 
99. Vadrózsa utca 
100. Vadvirág utca 
101. Várvölgyi utca 
102. Villa utca 
103. Vincellér utca 
104. Völgy utca 
105. Zalagyöngye utca 
106. Zsigmond utca 
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Általános indoklás:  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-a alapján az 
önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás. Az 
egészségügyről szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. és 6  §-a szerint a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
b) a fogorvosi alapellátásról,  
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  
d) a védőnői ellátásról,  
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
Ugyanezen §. (2) bekezdése szerint: „ A települési önkormányzat képviselő-testülete – a 
kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – 
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is 
kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok 
egyetértésben állapítják meg.” 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2. §-a 
szerint a háziorvos önálló orvosi tevékenységet csak személyesen folytathat az 
önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, illetve a praxisjog alapján végezhető 
önálló orvosi tevékenység csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott 
háziorvosi körzetben folytatható. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata rendelkezik hatályos rendelettel a háziorvosi 
körzetek megállapítására vonatkozóan, de nem rendelkezett az iskola-egészségügyi 
ellátásról, továbbá a körzetek kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelő országos 
módszertani intézet véleményét is a jogszabály változás értelmében.  
.  
 
 
Részletes indoklás:  
 
1. §-hoz: a rendelet hatályáról rendelkezik 
 
2. §-hoz: az alapellátáshoz kapcsolódó körzeteket tartalmazó mellékleteket sorolja fel 
 
3. §-hoz: az iskola-egészségügyi ellátás módjáról rendelkezik 
 
4. §-hoz: a rendelet időbeli hatályáról rendelkezik 
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                                                                                                                                        . számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Jegyzője 
 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 30-i ülésére 
 

 
Tárgy: Helyi adórendelet áttekintése 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
Készítette: Illés Andrea adóügyi ügyintéző 
                  Csányi Bernadett adóügyi ügyintéző 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. § alapján fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét 
növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.  
Amennyiben a Képviselő-testület 2017. január 1-i hatállyal módosítani kívánja az adórendeletet, 
akkor azt legkésőbb 2016. december 1-jén ki kell hirdetnie a helyben szokásos módon.  
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § a) pontja kimondja, hogy 
évközi módosítás nem súlyosbíthatja az adóalanyok terheit. Fenti jogszabályhelyek értelmében, ha 
az adórendelet adókedvezmény/adómentesség korlátozására vonatkozó módosító szabályát 2016. 
december 1-ig nem hirdeti ki, akkor annak 2017. évi hatályba léptetésére nincs lehetőség.  
 
A Htv. 6. § c) pontja értelmében az adó mértéke a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat 
gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a törvényben 
meghatározott felső határoknak 2005. január 1-jétől a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal-
változással – 2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs 
adatával korrigálva – valorizálhatók. A törvényi felső érték és a valorizáció együttesen határozza 
meg az adónemekben az adómaximumot, melyek a következők: 
 
Építményadó:     1847,- Ft/m2 
Telekadó:         336,- Ft/m2 
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó:   504,- Ft/vendégéjszaka 
 
Az Országgyűlés 2016. november 22-én elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/12741. számú Törvényjavaslatot.  
A Htv. 39/C. § (5) bekezdése hatályát vesztette. Fenti paragrafus az önkormányzat által nyújtott 
iparűzési adókedvezményt érinti, mely csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.  
A Törvényjavaslat elfogadását követő napon elektronikus úton kértük a Miniszterelnökség 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a 
törvénymódosítás okán szükséges-e a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosítása. A TVI állásfoglalása november 30-ig várható. 
 
Az adórendelt kizárólag a törvényben történt módosításoknak megfelelően változik. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről nem érkezett javaslat a módosításra. 
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Az Önkormányzat 2016. október 31-ig befolyt adóbevételeiről az alábbiakban kívánunk számot 
adni: 

 
Az egyes adónemekben tervezett, és 2016. október végéig ténylegesen befolyt összegek alakulását 
az alábbi táblázat tartalmazza.  
 
Az idei évre a tavalyi év tény 184.279.548,- Ft-os adóbevétel, ami 3,519 %-os többlet teljesülést 
mutat. A tervezett 168 200 000 forintos adóbevétel 113,415 %-os teljesülést mutat az időszak 
végére, mely összegszerűen 190 765 212,- Ft-ot jelent. 
 

ADÓNEM 
2015. évben 
befolyt adó 

2016. évi terv 2016.10.31. % 
% 

2015. évben befolyt 
adóhoz képest 

ÉPÍTMÉNYADÓ 24 767 742 Ft 22 700 000 Ft 31 887 778 Ft 140,47 128,74 

TELEKADÓ 34 378 550 Ft 33 000 000 Ft 52 035 546 Ft 157,68 151,36 

IFA 62 330 240 Ft 62 000 000 Ft 51 530 610 Ft 83,11 82,67 

IPARŰZÉSI ADÓ 52 190 753 Ft 40 000 000 Ft 44 513 337 Ft 111,28 85,29 

GÉPJÁRMŰADÓ 9 803 431 Ft 9 500 000 Ft 10 172 714 Ft 107,08 103,767 

BÍRSÁG+PÓTLÉK 808 832 Ft 1 000 000 Ft 625 227 Ft 62,52 77,67 

ÖSSZESEN 184 279 548 Ft 168 200 000 Ft 190 765 212 Ft 113,415 103,519 

 
Az építményadó a tavalyi év tényadatához képest október végére 28,74 %-os többlet teljesülést 
mutat.  
A telekadó a tavalyi év tényadatához képest az időszak végére 51,36 %-os többlet teljesülést mutat.  
Az idegenforgalmi adó a tavalyi év tényadatához képest az időszak végére -17,33 %-os teljesülést 
mutat. Településünkön október 30-ig (a november 15-ig beérkezett bevallások alapján) 128.826 
vendégéjszakát regisztráltunk. 
Az iparűzési adó a tavalyi év tényadatához képest -14,71 %-os teljesülést mutat.  
Gépjárműadó a tavalyi év tényadatához képest 3.767 %-os többlet teljesülést mutat. A bevétel 
alakulását ez évben is jelentősen befolyásolta, hogy Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 
önkormányzat által beszedett adó 60%-a az állami költségvetést, 40%-a pedig a települési 
önkormányzatot illeti meg. Az idei évre tervezett gépjárműadó bevétel október végén 107,08%-os 
teljesülést mutat.      
Talajterhelési díj beszedési számlára 2016. október 31-ig 651.640,- Ft-ot fizettek be az 
ingatlantulajdonosok.  
Bírság és pótlék adónemek együttes bevétel előirányzatát 2016. évre 1.000.000,- Ft-ban terveztük, 
mely a tavalyi év tényadatához képest -22.33 %-os teljesülést mutat. A befolyt 625.227,- Ft-ból 
389.372,- Ft a késedelmi pótlék, 235.855,- Ft a bírság összege.  
Idegen bevétel számlára az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési 
kötelezettség végrehajtásából származó bevétel folyik be. A végrehajtásra átadott követelések közül 
a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a a 
települési Önkormányzatot illeti meg. Minden más esetben a végrehajtásra átadott fizetési 
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kötelezettségekből befolyt összeget teljes egészében át kell utalnunk a végrehajtást kérőnek. 
Október végéig 6.673,- Ft folyt be idegen bevételként, a teljes összeg elutalásra került a végrehajtást 
kérő részére. 
 
A Htv. 19. § b) pontja szerint mentes a telekadó alól az a belterületen fekvő, az ingatlan-
nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú 
földterület, amelynek az adóévben a teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e 
tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja. 2016. 
október 31-ig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiállított igazolások alapján 573.811,83 m2 
területet mentesítettünk a telekadó alól.  A hivatkozott jogszabály 2017. január 1. napjától hatályos 
szövege szerint törlésre került az „1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület” megnevezés.    
 
2016. évben 8 adózó élt jogorvoslattal és 12 helyi adókötelezettséget megállapító határozatra 
nyújtott be fellebbezést hivatalunkhoz. A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya 1 esetben 
helybenhagyta, 1 esetben megváltoztatta az elsőfokú adóhatóság döntését, valamint 10 esetben a 
határozatot megsemmisítette. Utóbbi döntések oka, hogy az adózók korábban megtett alapbevallásai 
leselejtezésre kerültek, az adómérték változás miatt ennek ellenére kivetésre került 2016.01.01. 
naptól a helyi adó. A Kormányhivatal döntései szerint az elsőfokú adóhatóság helytállóan állapította 
meg az adó alanyát és az önkormányzati rendelet szerint alkalmazandó adómértéket. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) 
önkormányzati rendeletét  
 

a) módosítani kívánja 
b) nem kívánja módosítani 

 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester       
Határidő: 2016. november 30. 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 25. 
 
 
 
                                                                                dr. Milus Lajos 
                             jegyző 



    …..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 

    „Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 

dr.Milus Lajos 
        jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 30-i ülésére 
 
 

Tárgy: Cserszegtomaj Község Önkormányzata és a KLIK között kötendő vagyonkezelési szerződés 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 01-től 
hatályos rendelkezései szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által 
működtetetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és 
kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik. A köznevelési intézmény 
köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog 
leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe 
kerül, amely 2016. december 31-ig az önkormányzati működtetési feladatot szolgálta vagy azzal 
összefüggésben keletkezett. Az Nkt.-ben foglaltak szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzata és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola 
fenntartása és 2017. január 01–tőlműködtetése céljából kötendő vagyonkezelési szerződés részletei 
alapos előkészítés után az előterjesztés mellékletét képezi. Az egyeztetések/megbeszélések még 
folyamatban vannak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium szándéka és 
közös ütemterve szerint 2016. december 31-ig lezajlanak, de a korábbi tapasztalatok és a szerződés 
tárgyában megjelenő feladatok a megjelölt határnapon átívelhetnek, ezért a rugalmas, a későbbiekben 
ad hoc jellegű gyors intézkedést igénylő feladatok vonatkozásában javaslom a Polgármester a 
szerződés alapjaiban meghatározott és ennek következtében fellépő intézkedések meghozatalára való 
feljogosítására.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Cserszegtomaj Község Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között a Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola működtetése 
céljából kötendő vagyonkezelési szerződés részleteit megtárgyalni és a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
……/2016 (XI. 30.) kt. határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületemegismerte a Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Cserszegtomaji Szabó István 
Általános Iskola működtetése céljából kötendő vagyonkezelési szerződés részleteit és az előterjesztés 
mellékletét képező Vagyonkezelési szerződés tervezetetelfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
használati szerződéssel kapcsolatos további tárgyalások, intézkedések megtételére és a végleges 
szerződésaláírására. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

         Bartha Gábor 
polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS  
(TERVEZET/MINTA – 2016.11.18) 

 
aCserszegtomaj Község Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény állami 

működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek átadás-

átvételéről 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
székhelye: Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
képviseli:   Bartha Gáborpolgármester 
törzsszáma: 734 411 
adóigazgatási azonosító száma: 15734415-2-20 
bankszámlaszáma: 11749039-15432467-00000000 
KSH statisztikai számjele: 15734415-8411-321-20 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
……………………….. Tankerületi Központ 
székhelye: ………………………………... 
képviseli: ………………. tankerületi központ igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: ...................................... 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ……………..-……………..-…………….. 
ÁHT azonosítója: ………… 
KSH statisztikai számjele: ……………..-…..-…….-…. 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 

I.  ELŐZMÉNYEK 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról.  
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló,2016. december 31-ig hatályos 
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az 
állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 
2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: 
KLIK) jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti. 
 
AzNkt. – 2016. december 31-ig hatályos –74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó 
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az 
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
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központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetéséről. 
A működtetés keretében az Önkormányzat, mint működtető, a KLIK, mint 
fenntartóval2013.02.28-án kötött vagyonkezelési szerződés, valamint 2015.09.01-én kötött 
használati szerződés alapján „a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott feladatokat. 
 
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljábóla KLIK-
ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott 
tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven 
működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói 
jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő 
Tankerületi Központ. 
 
Az Nkt. 99/G. §(1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott 
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi 
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik. 
 
Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ 
foglalkoztatotti állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési 
szervnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a 
működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, 
munkavállalók, ha - a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016. 
december 31-én betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási 
rendeleteikbenmeghatározott képesítési előírásoknak. 
 
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon 
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz 
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni 
kell. 
 
Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési 
önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) és a 
tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi 
igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig 
történő megkötésével kell végrehajtani. 
Felek fentiek alapján az átadás-átvétel szabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg:  
 

II.  A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI 
 

1. A működtetésre átvételre kerülő köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogviszonyokba 
2017. január 1-jétől az Átvevő lép, a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyokból 
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származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot e naptól illetik meg, illetve 
terhelik. 

2. A köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a 
jogutódlásra az Nkt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
III.  A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 
1. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az Nkt. alapján a KLIK fenntartásában lévő 

köznevelési intézmény(ek)Önkormányzat területén lévő ingatlanainak és ingóságainak 
működtetését, valamint ahhoz kapcsolódóan 
a) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódó 

vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra, 
informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait  
(1-5. számú melléklet)  

b) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladatellátásához 
kapcsolódó foglalkoztatottak átvételéhez szükséges nyilvántartásokat(6. számú 
melléklet); 

c) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan 
tett, a köznevelési intézményekhez kapcsolódó, az átadás-átvétel napján hatályos, 
illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb 
kötelezettséget alapító intézkedésekről, a követelések állományáról szóló tételes és 
szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásokat (7-10. számú melléklet); 

d) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan 
létesített, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik 
személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de 
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más 
vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és 
annak indokairól szóló dokumentumokat (11. számú melléklet); 

e) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós 
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló 
dokumentumokat (8. számú melléklet). 

2. Az Önkormányzat az Nkt-ban meghatározottak szerint, a köznevelési intézmények által 
használt ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos működtetői joggyakorlás teljes körű 
ellátásának biztosítására átadja Átvevő részére az átadással érintett ingatlanok és 
ingóságokműködtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó 
foglalkoztatottjait. 

3. Az Önkormányzat a tulajdonát képező, a működtetésre átadásra kerülő köznevelési 
intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, a működtetéséhez szükséges ingó 
és ingatlan vagyonára, így különösen ingatlanok, informatikai, multifunkcionális és tárgyi 
eszközök, stb. ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít az Átvevő részére.A 
vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül 
és a pedagógiai programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott feladatok 
végrehajtásának biztosítása mellett a vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján 
ingyenesen biztosítja  a tulajdonos települési önkormányzat számára, összhangban 
a2017.01.01. napjától hatályos Nkt. 76. §-ával. 
 

IV.  A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 
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A Megállapodás rögzíti a működtetésre átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok teljes 
körét, a feladatok és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásának személyi, tárgyi, dologi 
feltételeit.  
 
 
− A köznevelési feladatot ellátó ingatlanokátadása  

Működtetésre átadásra kerülő ingatlanok:  
Sor 

szám 
Ingatlan címe (irányítószám település, 

cím) 
Helyrajzi 

szám 
Érintett köznevelési 

intézmény neve 

1 
8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 15/2 iskola kiv: konyha, óvoda, 

könyvtár 

2 
8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 15/3 tornacsarnokkiv: orvosi 

rendelő 

3  

8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 15/2,15/3,15/4 
hrsz-okat 

érinti 

pálya, zöldterület a 
vagyonkez. szerződés 3. sz. 
mellékletének satírozott 
területe 

 
Felek megállapodnak, hogy a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó 
vagyonelemekre jelen megállapodással egyidejűleg vagyonkezelői jogot keletkeztető külön 
vagyonkezelési szerződést kötnek2016. december 31-ig. 
 
− A foglalkoztatottak átadás-átvétele 
A foglalkoztatottak átadására 2017. január 1-jei hatállyal nem kerül sor, mert az intézmény 
takarítását takarító céggel végezteti, a karbantartási munkákat az önkormányzat fizikai 
állománya látja el. Átvevő nyilatkozik, hogy a takarítás és karbantartás munkálatait ezen a 
módon nem kívánja igénybe venni. 
 
− A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása  
1. Az Önkormányzat által támogatásból megvalósított projektek vonatkozásában 2017. január 

1-jétől a működtetésre átadásra kerülő ingatlanokra vonatkozó támogatási szerződésekben 
valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Önkormányzat helyébe a 
vagyonkezelésbevett ingatlan erejéigÁtvevő lép.AzÖnkormányzat vállalja továbbra is a 
projektgazda feladatainak ellátását a pályázat fenntartási ideje (2017.év vége) alatt. Ezen 
feladat ellátása során felmerült költségeket Átvevő négyzetméter arányosan számla 
ellenében megtéríti Önkormányzat részére. 
Az Önkormányzat másolatbanátadja vagyonkezelésbevett ingatlan erejéigaz Átvevő 
részére a vagyonkezelési szerződés 7/1. számú mellékletben meghatározott, az ingatlan 
működtetéséhez kapcsolódó projektet. 

2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. §(8) bekezdése alapján, ha az új 
kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási 
jogviszonyba, ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is, az 
irányító hatóság írásbeli hozzájárulása nem szükséges. A változás új kedvezményezett 
általi bejelentésének támogató általi elfogadásával a támogatási szerződés módosul. 

3. A megállapodás aláírásával egy időben Önkormányzat (projektgazda) teljes körű 
tájékoztatást nyújt Átvevő részére a projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel 
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kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról. Az Átvevő a 
kedvezményezett személyének változását köteles a támogató irányába bejelenteni. 

4. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját, 
amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját. 
 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2016. 
december 31. szerinti állapotot veszik alapul azzal, hogy az átadás-átvétel időpontját 
megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az átadás-átvétel időpontjáig a 
Önkormányzatot, azontúl Átvevőt illetik meg, illetve terhelik. 
Mindazonkötelezettségekért, melyek az átadás-átvétel időpontját megelőzően az 
Önkormányzat működtetői feladatának ellátása érdekkörében keletkeztek, és jelen 
megállapodás megkötésének időpontjában még nem ismertek, illetve jelen megállapodás 
mellékleteiben bármely más okból nem kerültek megjelenítésre, az Önkormányzat köteles 
helyt állni. 
 
Az Önkormányzat tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve 
lehetőség számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmények működését, működtetését 
érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további 
tényekről, körülményekről. 
 
Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, 
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. 
 
1. Kapcsolattartók kijelölése:  

Cserszegtomaj Község Önkormányzata kapcsolattartója: 
Bartha Gábor polgármester  
Tel.:+36/30/276-5738 
E-mail: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu 

 
…………… Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

…………………………………………… (név, beosztás) 
Tel.:+36 … 
E-mail: ……………….@....................hu 

 
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak 
el.  
Jelen megállapodás 6 számozott oldalból áll és…. eredeti példányban készült, amelyből 2 
példány Önkormányzatot, …. példány az Átvevőt illeti meg. 
 
Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 
 
Jelen megállapodást Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……/2016. 
(XI.30.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 
Mellékletek: 
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1. sz. melléklet: Tankerületi Központ működtetési felelősségébe kerülő feladatellátási helyek 
2. sz. melléklet: Tankerületi központ által biztosított köznevelési közfeladat ellátását 
szolgáló ingatlan vagyonról 
3. sz. melléklet: A köznevelési közfeladat ellátását szolgáló nem önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokról 
4. sz. melléklet: A Tankerületi központ által biztosított köznevelési közfeladat ellátását 
szolgáló ingó vagyonról 
5. sz. melléklet:  

5/1. Iskolaépület karton 
5/2. Tornacsarnok karton 
5/3. Egyéb tárgyieszköz kartonok 

6.sz. melléklet: Leltár 2016.09.30- fordulónappal 
7.sz. melléklet: A 2016. december 31-én hatályos, az egyes feladatellátási helyekre 
vonatkozó kötelezettségvállalásokról 
8.sz.melléklet: A Tankerületi Központ működtetésébe kerülő feladatellátási helyeken 
megvalósuló uniós pályázatokról 
 
 
 
 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 
 

………………………………………… 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 

képviseli 
                       Bartha Gábor 

polgármester 

……………………………………….. 
…………….i Tankerületi Központ 

képviseli 
………………… 

tankerületi központ igazgató 
 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: Cserszegtomaj, 2016. december „….”. 
 

…………………………………………… 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 

                    Boros Lajosné 
            pénzügyi csoportvezető 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 
…………………………………………… 

Tankerületi Központ 
………… 

gazdasági vezető 
 
 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: Cserszegtomaj, 2016. december ….. 

 
………………………………………. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
dr. Milus Lajos 

jegyző 

 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 

……………………………………….. 
……… 

  
 



1 

VAGYONKEZELÉSI SZERZ ŐDÉS 
(MINTA – 2016.11.18.) 

 
amely létrejött egyrészről a 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
székhelye: Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
képviseli:   Bartha Gábor polgármester 
törzsszáma: 734 411 
adóigazgatási azonosító száma: 15734415-2-20 
bankszámlaszáma: 11749039-15432467-00000000 
KSH statisztikai számjele: 15734415-8411-321-20 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
……………………….. Tankerületi Központ 
székhelye: ………………………………... 
képviseli: ………………. tankerületi központ igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: ...................................... 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ……………..-……………..-…………….. 
ÁHT azonosítója: ………… 
KSH statisztikai számjele: ……………..-…..-…….-…. 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 
 

I.  ELŐZMÉNYEK 
 
„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 
c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, 
ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és 
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki.  
 
2015. szeptember 1-től azNkt. –2016. december 31-ig hatályos –74. § (4) bekezdése alapján a 
3000 főt meghaladó lakosságszámúCserszegtomaj Község Önkormányzatagondoskodik az 
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetéséről.  
A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.  
 
 
A működtetés keretében az Önkormányzat, mint működtető, a KLIK, mint fenntartóval 
2013.02.28-án kötött vagyonkezelési szerződés, valamint 2015.09.01-én kötött használati 
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szerződés alapján „a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott feladatokat. 
 
 
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljábóla KLIK-
ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott 
tankerületi központba olvadnak be, aKLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg 
Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK 
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ. 
 
Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési 
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot 
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi 
központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  
 
A vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül 
és a pedagógiai programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott feladatok 
végrehajtásának biztosítása mellett ezen megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a 
tulajdonos települési önkormányzat számára, összhangban a 2017.01.01. napjától hatályos 
Nkt. 76. §-ával. 
Az Önkormányzat a vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát 
a pedagógiai programban, továbbá az egyéb jogszabályban meghatározott feladatok 
végrehajtásának biztosítása után 16.00 órától használhatja ingyenesen. 
 
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott 
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi 
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik. 
 
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon 
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.  
 
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz 
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni 
kell. 
 
Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi megállapodást kötnek, 
melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan 
vagyonelemek körét.  
 
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a 
Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 
 

II.  A szerződés tárgya 



3 

 
1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe 
veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat: 
2. Sor 
szám 

Ingatlan címe (irányítószám település, 
cím) 

Helyrajzi 
szám 

Érintett köznevelési 
intézmény neve 

1 
8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 15/2 iskolakiv: konyha, óvoda, 

könyvtár 

2 
8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 15/3 tornacsarnokkiv: orvosi 

rendelő 

3 
8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 15/2,15/3,15/4 

hrsz-okat 
érinti 

pálya, zöldterület 
3.sz.melléklet satírozott 
rész 

 
 

3. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat ellátását 
szolgáló ingatlanok pontos meghatározását. 

4. A vagyonkezelésbe adott ingóságok 2016. december 31-i állapot szerinti átadása 2017. 
február 25-ig jelen szerződés 2. számú mellékletének megfelelően történik meg. Felek 
megállapodnak abban, hogy az ingatlan üzemeltetési költségmegosztása az alábbiak 
szerint történik: 
A Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám, 15/2 és 15/3 hrsz-ú ingatlanokon lévő épületek 
közüzemi számláinak (víz, gáz, villany) díja az épületek funkcióit tekintve (iskola, óvoda, 
közétkeztetési központ, orvosi rendelő, tornaterem) almérők alapján kerül 
megállapításra, kivéve az óvodát, ahol a gázfogyasztása hőmennyiségmérő alapján 
kerül elkülönítésre. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata által alapított intézmények Cserszegtomajon 
területi elhelyezkedésük tekintetében eredetileg egy helyrajzi számon, illetve egymás 
mellett épültek meg. Az óvoda, általános iskola, konyha egy épületben helyezkedik el, az 
önkormányzat és a hivatal egy épületen belül található meg. Az iskola és a hivatal 
épülete közé beékelődve az orvosi rendelő és a tornacsarnok, melyek építészetileg külön 
álló egységek.   

 

A víz- és csatornadíj mérésére a 15-ös helyrajzi számon (a 15-ös helyrajzi szám 
megosztása 2013-ban fejeződött be) három vízóra került bekötésre, mely a szolgáltató, a 
DRV Zrt számláiban az alábbiak szerint került megnevezésre: 

Központi iskola: erről a vízóráról az iskola, óvoda, konyha és orvosi rendelő kapja a 
vizet, 
Tornacsarnok: erről a vízóráról a tornacsarnok és a polgármesteri hivatal kapja a 
vizet,  
Tüzivíz: ez egy biztonsági vízcsap az iskola épülete mellett, minimális fogyasztással. 

 Ezen épületek külön almérőn kapják a vizet. 
 

Az összes épület a 15-ös helyrajzi számú belterületi ingatlanon helyezkedett el, ezért 
a felújítás és közművesítés során a földgáz szolgáltató csak egy gázórát helyezett el, 
mely az iskolaépület Iskola utcai homlokzatára telepítetten helyezkedik el. A 
közétkeztetési központ külön almérővel rendelkezik.Azóta történtek változások (a 15-
ös helyrajzi számú terület megosztásra került, 2012. évi nagyfelújítása iskola 
épületnek, KLIK megalakulása), de több gázóra bekötésére továbbra sem került sor. 
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A felhasznált villamos energia mérésére szolgáló órát szintén az iskola épületében, 
az óvoda részében helyezték el és erre az órára kötötték rá a tornacsarnokot is.  

 
A közműszolgáltatók számlái Cserszegtomaj Község Önkormányzata (8372 
Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.), mint számlafizető nevére kerülnek 
kiállításra és megküldésre, pénzügyi teljesítésre. A közműdíjak felosztását 
költségviselő intézmények között almérők biztosítják, melyek minden hónap első 
munkanapján kerülnek leolvasásra. A havonta leolvasott óraállások arányában 
kerül sor a közműszolgáltatók havi számláinak felosztása és átszámlázása Átvevő 
felé. 
 

Az Átvevő az oktatási intézmény szemétszállítására megállapodást köt a 
hulladékszállítást végző közszolgáltató céggel.Az Átvevő törekszik arra, hogy az átvétel 
időpontjára szerződést kössön a hulladékszállítást végző céggel, ha ez nem sikerül, a 
szerződés megkötésének időpontjáig az Önkormányzat fenntartja a szerződését és a 
felmerült költségeket átszámlázza Átvevő felé. 
 
Az intézmény fűtésrendszere az óvoda és bölcsőde egy közös kazánházban helyezkedik 
el. A fűtést ellátó kazánok mindkét intézményt fűtik, használatuk nem választható szét. 
Az önkormányzat továbbra is vállalja a kazánház karbantartását, a Felek vállalják, 
hogy a felmerült költségeket fele-fele arányban állják. Önkormányzat vállalja, hogy az 
átadás-átvétel során a kazánház működését, kezelését az Átvevő által kijelölt személyt 
tájékoztatja. 
 
Az épület többfunkciós, az épület főbejáratán keresztül közelíthető meg a közétkeztetési 
központ expediálója és a könyvtár. A könyvtár használatára az Önkormányzat jogosult. 
Az Önkormányzat a könyvtári szolgáltató helyet az intézménnyel történő egyeztetés 
alapján nyitvatartási időben térítésmentesen biztosítja, ennek fejében Átvevő annak 
működtetését térítés mentesen biztosítja. A feladatellátás rendeltetésszerű használata 
érdekében az Átvevő kulcsot biztosít a bejáráshoz a könyvtáros részére, továbbá 
hozzáférést biztosít a meglévő riasztórendszerhez. 
 
Az épület tűzjelző rendszer központja és kezelőszerve azépület  iskola részében került 
elhelyezésre. Az Átvevő vállalja a tűzjelző rendszerrel kapcsolatos összes teendő ellátását 
(pl. szerződéskötés, tűzjelző felügyeleti szerződés, karbantartási szerződés). 
 

5. Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra vonatkozó 
vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat 
feltétlenés visszavonhatatlan hozzájárulását adjaa vagyonkezelésbe átadott ingatlan 
részekre. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyezéséről, valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles 
gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles 
viselni. 

 
III.  Felek jogai és kötelezettségei 

 
6. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.  
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7. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatát 
tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési 
intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési szabályzataiban, 
házirendjeiben, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
feladatok ellátásának zavarása nélkül önkormányzati, helyi közösségi és kulturális, 
valamint sport rendezvények lebonyolítása céljából polgármesteri hatáskörben kötendő 
külön megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A 
megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének 
előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes ingatlan használatra jogosult különösen 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt alternatív napközbeni ellátás keretében 
megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladatellátása érdekében, továbbá az 
Önkormányzat által szervezett nyári táborok, rendezvénye esetén. Az Önkormányzat 
hagyományos rendezvényei: 
 

 

Rendezvény neve helyszín 

Lábtoll-labda házibajnokság Tornacsarnok 
Tavaszváró ünnep – Nőnap Tornacsarnok 
Nemzeti ünnepeink Tornacsarnok 
Vers és Prózamondó verseny Tornacsarnok 
Cserszegtomaji Asztalitenisz 
bajnokság Tornacsarnok 

Cserszegi vakáció és nyári 
táborok Általános iskola 

Cserszegtomaji Bornapok Iskola udvar/tornacsarnok 
Cserszegtomaji Sörnapok Iskola udvar/tornacsarnok 
Szüreti vigasság Iskola udvar/tornacsarnok 
Idősek napja Tornacsarnok 
Farsang Tornacsarnok 
Cserszegtomaji Kolbásztöltő 
verseny Iskola udvar/Tornacsarnok 

Asztalitenisz házibajnokság  Tornacsarnok 
Családi fesztivál Iskola udvar/Tornacsarnok 
Gyermeknap Iskolaudvar /Tornacsarnok 
Adventi forgatag Iskola udvar/tornacsarnok 
Karácsonyváró műsor Tornacsarnok 
Adventi Kórustalálkozó Tornacsarnok 
Karácsonyi gyermek műsor Tornacsarnok 
Falukarácsony Tornacsarnok 
Szilveszter Tornacsarnok 

Felmerülhetnek még ad-hochjellegeltovábbi rendezvények, amelyet az Önkormányzat az 
Átvevővel történő egyeztetést követően valósít meg. 
 
 
8. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez, valamint a szünidei 

gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem került 
átadásra, azokat az Önkormányzat – a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban előírt kötelező 
feladatellátásának biztosítása céljából – önállóan hasznosítja. A Cserszegtomaj, Iskola u. 
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17. szám alatti telephelyen működő Közétkeztetési központot továbbra is az 
Önkormányzat üzemelteti.  

9. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanokban a közösen meghatározott helyen és módon, 
előzetes egyeztetést követőenaz Átvevő kifüggeszti. 

10. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 

meg, valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 

hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, 
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást. 

11. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és 
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a 
meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a 
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől 
elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult 
birtokolni, használni, szedni hasznait. 

12. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak átengedi, a 
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

13. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a teljes körűvagyonvédelemről. Az Önkormányzat 
kijelenti, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, de az Átvevő vagyonkezelésébe adott 
ingatlanokra és az abban található ingó vagyonra 2017. május 31-ig napjáig rendelkezik 
vagyonbiztosítással. 2017. június 1. napjától az Átvevő köteles a részére 
vagyonkezelésbe adott ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában biztosítási szerződést 
kötni és annak díját a biztosítónak megfizetni. 
Amennyiben Átvevő a teljes körű vagyonvédelmi biztosítást 2017. június 1. napjától nem 
köti meg, úgy 2017. április 14. napjáig írásban jelzi Önkormányzat felé. Önkormányzat 
jogosult a biztosítást addig megkötni, amíg Átvevő teljes körű vagyonvédelmi biztosítása 
hatályba nem lép. Átvevő a hatályba lépés előtt ezt 30 nappal írásban jelezi 
Önkormányzat felé valamint az addig felmerült biztosítási díjat számla ellenében 
megtéríti. A felek megállapodnak, hogy a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyonelemekre az Önkormányzat által a Groupama Biztosítónál 
megkötött biztosításból a 2016.06.01-2017.05.31-ig teljesített 293.099,- Ft-ból a 2017. 
évre eső 122.125 Ft-ot ezen szerződés aláírását követően Átvevő számla ellenében 
megtéríti. 
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14. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

15. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 

16. A vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként, 
elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként főkönyvi és 
analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt az Átvevő Számviteli Politikájában 
rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni. 
Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10. 
napjáig – a negyedik negyedévet követően január 31-ig – írásban adatot szolgáltatni az 
eszközök bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben elszámolt 
értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő állomány 
bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről. 
A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi. 

17. A selejtezést 500.000 Ft egyedi érték alatti eszközök esetén az Átvevő saját hatáskörben 
elvégezheti, mely megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld az Önkormányzat részére. 
Az 500.000 Ft egyedi érték feletti eszközök esetén a selejtezést – az Átvevő javaslata 
alapján – az Önkormányzat végzi. Az Átvevő gondoskodik a selejtezésre javasolt 
vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről. 
A vagyonkezelésbe adott vagyon amennyiben megsemmisül, leselejtezésre kerül, helyébe 
Átvevő köteles gondoskodni a vagyontárgy pótlásáról. 

18. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. Az 
érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, 
jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon 
elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a 
minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok szerinti minősített adat kivételével – 
nyilvánosak. 
A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő a vagyonkezelésbe átvett ingó vagyont 
kizárólag az Önkormányzat közigazgatási határain belül használhatja a feladat 
ellátására. Az átvevő CLXXXVIII. törvény 12. § (2) pont alapján a tulajdonos 
Önkormányzat hozzájárulását kéri, ha az ingó vagyontárgyakat bármely 
máskezelésében lévő intézményben kívánja használni. 

19. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 

20. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 

21. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon 
romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak 
terheit. 

22. A 21. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy 
késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles viselni. 

23. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 
kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az Átvevő intézményeiben tanulók 
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vagy az érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a 
kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást 
tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható volt. 

24. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve 
szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az 
Önkormányzat kártérítést követelhet. 

25. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

26. Tekintettel arra, hogy Átvevő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek több mint 
fele államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére tekintettel megállapodnak 
abban, hogy az Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt 
értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti az Átadónak az Önkormányzattal 
szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Az 
Átvevő az értékcsökkenés elszámolását követően legkésőbb tárgyévet követő január 31-ig 
adatot szolgáltat az Önkormányzat részére a bevételekben meg nem térülő általa elszámolt 
értékcsökkenés összegéről. 

27. Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult 
a) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 

a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, 
b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 

felújítást elvégezni. 
28. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról a 19. 

pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 15. napjáig írásban be kell 
számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az elvégzett felújítás, átalakítás, beruházás 
költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését 
követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat. 

29. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek finanszírozására a 
felekmegállapodnak, hogy az Átvevő jogosult az ingatlan felújítására, fejlesztéséresaját 
vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulását követően. 

30. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 
emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban 
tájékoztatni. Az Átvevő az ebből fakadó költségeinek megtérítésére sem a szerződés 
hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt 
nem támaszthat. 

31. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját 
költségén helyreállítani. 

32. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért 
felelősséget nem vállal. 

33. Az Önkormányzat tulajdonában maradó, az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a köznevelési 
feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 
használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 30 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Az Átvevő a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 
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egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a 
szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak. 

34. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján 
ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 
vagyon rendeltetésszerű használatát. 

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 
a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve az Átvevő által 
használt irodai és egyéb célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni az Átvevő 
képviselőjének jelenlétében, 
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni, 
c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, 
információt kérni, 
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 
 
 

 
IV.  A szerződés megszűnése 

 
35. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2017. január 1-jétől határozatlan időtartamra kötik.  

A szerződés megszűnik, ha: 
a) az Átvevő megszűnik, 
b) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik, 
c) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott 

ingatlanban megszűnik, 
d) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik. 

36. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 30 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyonkezelésébe adott, a 
vagyonkezelés megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 

37. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 
jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a helyiségekben található 
ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon 
belüli elszállítására írásban felszólítani. 

38. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait 
az Átvevő költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő 
költségén gondoskodni. 

39. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem 
tarthat. 

40. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-
nyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni. 

 
V. Egyéb rendelkezések 

 
41. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
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42. Kapcsolattartók kijelölése:  
Cserszegtomaj Község Önkormányzata kapcsolattartója: 

Bartha Gábor polgármester 
Tel.:+36/30/276-5738 
E-mail: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu 

 
…………… Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

…………………………………………… (név, beosztás) 
Tel.:+36 … 
E-mail: ……………….@....................hu 

43. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező ………..-i székhelyű bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

44. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
előírásai az irányadók. 

45. Felek a KLIK által fenntartott és az Önkormányzat által működtetett köznevelési 
intézmények használatának és működtetésének részletes szabályait megállapító 2015. 
szeptember 1 napjától hatályos ingyenes használati szerződést e vagyonkezelési szerződés 
hatályba lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetik.  

46. Jelen szerződés 11 számozott oldalból áll és …. eredeti példányban készült, amelyből 2 
példány Önkormányzatot, …. példány az Átvevőt illeti meg. 

47.  Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

48. Jelen megállapodást Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
……/2016. (XI.30.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: ingatlanok adatai 
2. számú melléklet: ingóságok adatai 
3. számú melléklet: helyszínrajz 
4. számú melléklet: tulajdoni lap másolat (hrsz: ……, dátum: …….) (több ingatlan 

esetén a mellékleteket 4/A, 4/B… jelöléssel szükséges ellátni). 
5. számú melléklet: térkép másolat (hrsz: ……, dátum: …….) (több ingatlan esetén a 

mellékleteket 5/A, 5/B… jelöléssel szükséges ellátni). 
6. számú melléklet: Ingatlan állapotfelmérő adatlap 
7. számú melléklet: Ingatlanhoz kapcsolódó műszaki dokumentációk; 

7/1. Az EU-s pályázat lezárása után 2012-ben az iskolaépület teljes műszaki 
dokumentációja átadásra került iskolavezetés részére. 
7/2. Az iskolaépület érintésvédelmi szabványossági minősítő iratot 2015. december 
hónapban átadásra került iskolavezetés részére. 
7/3. Tornacsarnok villamos berendezések időszakos érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálata 2016.11.09. 
7/4. Tornacsarnok villamos berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági 
felülvizsgálata 2016.11.09. 
7/5. Tornacsarnok nem norma szerinti, villámvédelmének felülvizsgálata 
2016.11.09. 
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7/6. Tornacsarnok műszaki dokumentációja(pl. alaprajz, gépészeti leírás, 
érintésvédelmi jegyzőkönyv, tűzriadó terv) (több dokumentum esetén a mellékleteket 
7/A, 7/B… jelöléssel szükséges ellátni) 

 
 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 
 

………………………………………… 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 

képviseli 
                       Bartha Gábor 

polgármester 

……………………………………….. 
…………….i Tankerületi Központ 

képviseli 
………………… 

tankerületi központ igazgató 
 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: Cserszegtomaj, 2016. december „….”. 
 

…………………………………………… 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 

                    Boros Lajosné 
            pénzügyi csoportvezető 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 
…………………………………………… 

Tankerületi Központ 
………… 

gazdasági vezető 
 
 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: Cserszegtomaj, 2016. december ….. 

 
………………………………………. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
dr. Milus Lajos 

jegyző 

 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2016. december „….”. 
 

……………………………………….. 
……… 

  
 



  
 

                                                                                         ……. sz. napirendi pont 
 

Cserszegtomaj Község Polgármesterétől 
 8372. Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. 

 
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 

 
dr. Milus Lajos  

                                                                                                                               jegyző 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. november 30-i   ülésére. 

 
Tárgy: Teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződés 
                      
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az E-On Energiakereskedelmi Kft  megküldte önkormányzatunknak,  2017. január 1-től érvényes, a 
teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződés ajánlatát. 
A szolgáltatás kategóriában a Teleház, a Kultúrház, és a használaton kívül lévő régi Polgármesteri 
Hivatal gázellátása érintett. 
A szolgáltató szerződés ajánlata szerint a jelenleg érvényes szerződés szerinti 2,625 Ft/MJ alapdíjjal, 
0,228 Ft/MJ rendszerhasználati forgalmi díjjal és 10052 Ft/m3/h/év rendszer használati alapdíjjal 
biztosítja a földgázt 2017. január 1-től. 

A kereskedő által értékesített földgáz ára = Rendszerhasználati díj(RHD)+Földgáz díj (PG)+Áfa 
  
 
 HATÁROZAT JAVASLAT: 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gázszolgáltató E.on 
energiaszolgáltató Kft.  2017. január 1-től érvényes ajánlatát, mely szerint 2017. január 1-től 2,625 
Ft/MJ alapdíjjal, 0,228 Ft/MJ rendszerhasználati forgalmi díjjal és 10052 Ft/m3/h/év rendszer 
használati alapdíjjal biztosítja a földgázt az önkormányzat részére  a lakossági fogyasztás szolgáltatás 
kategóriában (a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák), megbízza a polgármestert a  2017 évre  érvényes  
Teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződés aláírásával. 
 
Melléklet: -Teljes ellátásról  szóló földgáz-kereskedelmi szerződés   
 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. december 8.            
 
Cserszegtomaj, 2016. november 22. 

 

 

                                                                                                          Bartha Gábor 
                                                                                                          polgármester  
 
 
 
Készítette:   Simon Aladár  községgazda 



















                                                                       Készítette: Simon Aladár községgazda 

                                  sz. napirendi pont 
 
                              Cserszegtomaj Község Polgármesterétől 

8372. Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

dr. Milus Lajos  
jegyző 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. november 30-i ülésére. 
 
 
Tárgy:  2017.  évre szóló teljes ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A település vezetékes közvilágítási eszközeinek villamos energiaigényét biztosító E-On 
Energiakereskedelmi Kft  2017 évre vonatkozóan megküldte önkormányzatunknak,  a teljes ellátású 
közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés  tervezet mely szerint a villamos energia 
egységárát a jelenleg érvényben lévő  14,89 Ft/kWh + ÁFA összegért biztosítja 2017. évben is. A 
szerződéses ár nem tartalmazza a rendszer használati díjakat, a VET 147.§-ában meghatározott 
pénzeszközöket, energiaadót, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerült egyéb 
adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. A szerződéses ár nem tartalmazza a  KÁT 
pénzeszközt 
(a megújuló energia forrásokból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési 
támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszközt.) 
 

HATÁROZAT JAVASLAT 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a település vezetékes 
közvilágítási eszközeinek villamos energiaigényét biztosító E-On Energiakereskedelmi Kft  2017 évre 
vonatkozó 14,89 Ft/kWh + ÁFA villamos energia egységár ajánlatát, megbízza a polgármestert a  
2017 évre  érvényes teljes ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés, és 
szükséges megbízás, nyilatkozat aláírásával. 
  
 
  
Határidő: 2015. december 8. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 22. 
 
 
                                                                                      Bartha Gábor 
                                                                                      polgármester 
 
 
 

 
 

















                                                                       Készítette: Simon Aladár községgazda 

                                  sz. napirendi pont 
 
                              Cserszegtomaj Község Polgármesterétől 

8372. Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

dr. Milus Lajos  
jegyző 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. november 30-i ülésére. 
 
 
Tárgy:  Közvilágítás korszerűsítés  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az energia felhasználás ésszerű csökkentése az általánosan érvényesülő feltételek szerint 
mindenkivel szemben alapvető elvárásként fogalmazódik meg.  
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szabályai szerint a közvilágításra 
kötelezett Önkormányzat jogosult a közigazgatási területén közvilágítási berendezést 
(lámpatest) elhelyezni. Az említett jogosultság Önkormányzat által történő végrehajtásához 
nem szükséges semmilyen hatósági eljárást lefolytatni illetőleg a közvilágítási hálózat 
tulajdonosától (E.ON Áramhálózati Zrt.) külön engedélyt beszerezni. 
 Cserszegtomaj Község területén jelenleg üzemelő hagyományos fényforrással működő 
közvilágítási lámpatestek (564 db) átlagos életkora meghaladja a 10 évet és a villamosenergia 
felhasználásuk megközelítően a 110000 kWh/év mértékű. 
Közvilágítás korszerűsítéssel szemben ma általános elvárás, hogy a megfelelő megvilágítási 
szint biztosítása mellett jelentős mértékű villamosenergia megtakarítást eredményezzen. Ezen 
megtakarítási tényező elsődlegessége mellett szükséges továbbá kiemelni, hogy a hosszú távra 
tervezés, a költséghatékony fenntartható környezeti, műszaki és gazdálkodási állapot is 
értékelendő szerepet játszik egy adott közvilágítás korszerűsítés előkészítésében és 
megvalósításában. 
2014. évtől megvalósult hazai közvilágítás korszerűsítési projektek alapján általánosan 
prognosztizálható, hogy LED-es fényforrásal üzemelő lámpatestek alkalmazása esetén az 
energia megtakarítás mértéke legalább 45 %-al csökkenthető közvilágítás üzemeltetésben.  
 
Korszerű, LED-es fényforrással üzemelő lámpatestek alkalmazása esetén az energia 
megtakarítással összhangban a fizetendő energia költségek is csökkennek.  A villamos energia 
felhasználás alacsonyabb szintű felhasználása az ún. kibocsátás változási együtthatók alapján 
10.000 kWh energia megtakarítás 4,11 tonna CO2 gáz kibocsátás csökkentéssel egyenértékű.  
 
A közvilágítás korszerűsítése mindenképp elősegíti a környezeti fenntarthatóság és az 
erőforrások felelősségteljes kezelésének lehetőségét. 
 
  
 
  
 

HATÁROZAT JAVASLAT 
 



                                                                       Készítette: Simon Aladár községgazda 

  
  
 
  
Határidő: 2016.  
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
Cserszegtomaj, 2015. október 20. 
 
 
                                                                                      Bartha Gábor 
                                                                                      polgármester 
 
 
 

 
 



                                  sz. napirendi pont 
 
                              Cserszegtomaj Község Polgármesterétől 

8372. Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

dr. Milus Lajos  
jegyző 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2016. november 30-i ülésére. 
 
 
 
 
Tárgy: Forgalmi rend változás pontosítása  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 72/2016.(V.25.) számú határozatával 
az önkormányzati úthálózat állagmegóvása érdekében 10 tonnás súlykorlátozás bevezetéséről döntött. 
A forgalomszabályozó eszközök kihelyezésével szükségessé vált a súlykorlátozás szabályozásának 
finomítása, mivel a lakosság szállítási igényeinek ellátása és a helyi, nagytömegű járművekkel 
rendelkező vállalkozások  működési feltételei teljesítése érdekében biztosítani kell, hogy az 
Önkormányzat engedélyével, az érvényes engedéllyel rendelkező  10 tonnánál nagyobb össztömegű 
járművek a „KIVÉVE ENGEDÉLLYEL” kiegészítő közlekedési táblák kihelyezésével  közlekedni 
tudjanak a korlátozott területen. 
A behajtási engedélyeket  kérelem alapján Cserszegtomaj Község Polgármestere adhatja a 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2013.(V.30.) önkormányzati 
rendelete (SzMSz.) 1. számú mellékletének   a Polgármesterre átruházott hatásköröket meghatározó 2. 
pontjának  h.) alpontja alapján. 
Javaslom, hogy a behajtási engedélyeket a helyi vállalkozók és a településen telephellyel rendelkező  
vállalkozók  egy évre igényelhessék a tulajdonukat képező, vagy általuk üzemeltetett 
közlekedési eszközökre, az alkalmi fuvarozást  végzők  a fuvarozáshoz időszakosan kapják meg az 
engedélyt. 
  
1/1975. (II.5.) KPM–BM együttes rendelet   (13a) bekezdése alapján az alábbi esetekben nem 
szükséges engedély: 
 
Az (1) bekezdés o) pontjában, r) pont 43. ábrájában, s) és t) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben 
meghatározott jelzőtáblánál a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a mezőgazdasági erőgép vagy e 
járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője - mezőgazdasági tevékenység 
végzése érdekében - a tilalom ellenére behajthat, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében 
ez elkerülhetetlen vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást 
jelent, amennyiben a behajtás a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat 
lényegesen nem akadályozza. 
 
 
 
 
 



  
 HATÁROZAT JAVASLAT 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság szállítási igényeinek ellátása 
és a helyi, nagytömegű járművekkel rendelkező vállalkozások  működési feltételei teljesítése 
érdekében biztosítja, hogy az Önkormányzat engedélyével, az érvényes engedéllyel rendelkező 10 
tonnánál nagyobb  össztömegű járművek a „KIVÉVE ENGEDÉLLYEL” kiegészítő közlekedési 
táblák kihelyezésével , közlekedni tudjanak a  súlykorlátozás alá eső területeken. 
A behajtási engedélyeket  kérelem alapján Cserszegtomaj Község Polgármestere adhatja a 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2013.(V.30.) önkormányzati 
rendelete (SzMSz.) 1. számú mellékletének   a Polgármesterre átruházott hatásköröket meghatározó 2. 
pontjának  h.) alpontja alapján. 
A behajtási engedélyeket a helyi vállalkozók és a településen telephellyel rendelkező  
vállalkozók  egy évre igényelhessék a tulajdonukat képező, vagy általuk üzemeltetett 
közlekedési eszközökre, az alkalmi fuvarozást  végzők  a fuvarozáshoz időszakosan  kapják meg az 
engedélyt. 
A 26db kiegészítő tábla kihelyezésének költségét a 2016 évi költségvetés útfenntartási kerete 
biztosítja. 
 

Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. december 18.            
 
Cserszegtomaj, 2016. november 22. 

 

 

                                                                                                          Bartha Gábor 
                                                                                                          polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:   Simon Aladár  községgazda 



 

 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 

10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek 
súlykorlátozási övezetbe történő behajtásának engedélyezéséhez 
(A nyomtatvány kinyomtatás előtt géppel kitölthető, e-mailen továbbítható a mentést követően.) 

 

 
 

 

 
A gépjármű(vek) 

Rendszáma:  Rendszáma:  Rendszáma:  
Össztömege:  Össztömege:  Össztömege:  

Típusa:  Típusa:  Típusa:  
 

   

A behajtás tervezett időpontja, időtartama:    

 

Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a behajtás során a gépjárművek 
által az útburkolatban, a padkában, szegélyben, vagy úttartozékban, átereszben, csapadékvíz 
elvezető rendszerben okozott kárért, sérülésért a polgári jog általános szabályai szerint az 
engedélyes kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

 

 

Cserszegtomaj,              . év……………………..hónap…….nap 

 

 

 

 

 

       Kérelmező aláírása 

Kérelmező neve, címe,telefonszáma, e-mailcím: 

 

Engedélyes gépjármű üzembentartója, tulajdonosa) neve, címe: 

 

A behajtás célja: 

Az útvonal meghatározása: 

…………  év   ……………hó …….naptól             …………….. év  …………….  hó …………..napjáig. 
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    . számú napirend 
 

 
Cserszegtomaj Község Polgármestere 

 
 Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 

 
         dr. Milus Lajos jegyző  
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 30-i ülésére 
 
Tárgy:  Közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer 
Előterjesztő:  Bartha Gábor polgármester 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Keszthelyi Rendőrkapitányság 2016.  november közepén egy megbeszélésre hívta a térség 
polgármestereit, melynek témája a közbiztonság eddig elért eredményeinek megtartása, jövőbeni 
jobbítása. Ennek érdekében célszerű volna egy, a térséget összefogó térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése településenként, melynek szakmai működtetését hangolná össze a rendőrség.  
Településünk érdeke is a hatékony közbiztonság megteremtése, fenntartása, ezért kérem, hogy a 
tisztelt Képviselő-testület adja támogatását e cél érdekében, és a konkrétumok ismeretében a 2017. 
évi költségvetés általános tartalékából anyagi forrásokat biztosítani szíveskedjen.  
 
 

Határozati javaslat 
…/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a rendőrség közbiztonság 
javítása érdekében történő térfigyelő kamerarendszer kiépítését. A kamerarendszer konkrét tervei és 
költségvetésének ismerete után rendel hozzá anyagi erőforrásokat.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos tervek és 
árajánlatok megkérését bonyolítsa le és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2017. május 31.  
 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 21. 
 
  

 Bartha Gábor  
            polgármester  



Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. 

Tel.: 83/330-001, fax: 83/531-906 
 
        ____. számú napirend 
 

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 
 

dr.Milus Lajos jegyző 
 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

2016. november 30-ai ülésére 
 
 
 

Tárgy : Cserszegtomaj, Tomaji utca Nyugati szakasz Szabályozási Terv szerinti  
kialakítása 
Előterjeszt ő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette :  Fogarasi Andrea beruházási ügyintéző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata tulajdonában lévő 2178 hrsz.-ú Tomaji utca, 
amely biztosítja a Majori utca és Tomaji sor összekötését, jelenleg nem rendelkezik a 
15/2015.(XII.17.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott HÉSZ és Szabályozási 
Terv előírásainak megfelelő útszélességgel. Az utca Ny-i szakasza jelenleg 5,50 m 
széles, a szabályozási terv az utcát ezen a szakaszon 12 m szélességben határozza 
meg. 
 
Az utca szélesítéséhezszükséges 2177/1. hrsz.-ú „saját használatú út” művelési ágú 
238 m2 térmértékű ingatlan, a 2177/2. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 
ingatlan megközelítőleg 300 m2 nagyságú valamint a 2177/5. hrsz. „beépítetlen 
terület” művelési ágú ingatlan megközelítőleg 840 m2 nagyságú földrészlete. Ezen 
ingatlanok Riedl Ferencné 8315 Gyenesdiás, Béke u. 44.szám alatti és Molnár 
Károlyné 8651 Balatonszabadi, Enyingi u. 4. szám alatti lakosok tulajdonában van. 
A tulajdonosok felajánlást tettek az önkormányzat felé, hogy a Tomaji utca 12 m 
szélesre történő kialakítása érdekében szükséges földrészleteket térítésmentesen 
átadják az önkormányzat részére. A földrészletek átadása fejében az a tulajdonosok 
kérése, hogy a jelenlegi 4 m széles utat ezen szakaszon az önkormányzat lássa el 
kavicsburkolattal. 
 
Az átvételre kerülő ingatlanok értéke (pontos területnagyságot a változási vázrajz 
fogja tartalmazni): 
 
1.378 m2 x 1.600,- Ft/m2 = 2.204.800,- Ft 



A földrészletek átvételével járó várható költségek: 
� Változási vázrajz készítése, határpontok kitűzése 120.000,- Ft + ÁFA 
� Földhivatali eljárási költségek                                   79.900, Ft 

                                                                                  Összesen bruttó232.3 00,- Ft 
 

Az útszakasz kavicsburkolattal történő ellátása 195 m hosszban, 4 m szélességben 
� Kivitelezés( humuszos talajréteg eltávolítása, földkiemelés, kavics útburkolat 

készítése rétegenkénti hengerezéssel (vegyes kő zúzalék alapréteg, 
hengerezés után osztályozott kavics burkolat készítése tömörítéssel ) 

600.000,- Ft + ÁFA 
� Kavics anyagköltsége (önkormányzat biztosítja    279.000,- Ft + ÁFA 

                                                                                  Összesen bruttó 1.11 6.330,- Ft 
 
Teljes bekerülési költség                                           1.348.630,- Ft 
 
Az utca 12 m szélességű kialakítása biztosítaná a Majori utca és a Tomaji sor 
összekötését biztosító útszakasz rendezési tervben foglaltak szerinti kialakítását.  
A tulajdonrendezéshez szükséges változási vázrajz készítése, mely alapján a 
telekalakítás engedélyeztethető.   
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Cserszegtomaj, Majori utca és a Tomaji 
sor összekötését biztosító útszakasz rendezési tervben foglaltak szerinti 
kialakításának ügyében dönteni szíveskedjék. 
 
Mell.:Kérelem 
Helyszínrajz 
          Szabályozási Terv 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Riedl 
Ferencné 8315 Gyenesdiás, Béke u. 44.szám alatti és Molnár Károlyné 8651 
Balatonszabadi, Enyingi u. 4. szám alatti lakosok tulajdonát képező Cserszegtomaj, 
2177/1. hrsz. 238 m2 nagyságú ingatlan  valamint a 2177/2.hrsz. ingatlan cca. 300 
m2 és a 2177/5. hrsz. ingatlan cca 840 m2 nagyságú földrészletekre vonatkozó 
térítés nélküli felajánlását. Felkéri a hivatalt, hogy a tulajdonrendezéshez szükséges 
változási vázrajzot készíttesse el. A vázrajz készítéséhez valamint a felmerülő 
földhivatali díjak megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 250.000,- 
Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az útszakasz 
kavicsburkolattal történő ellátásának költségeit (195 m hosszban, 4 m szélességben) 
a 2017. évi költségvetésbe szerepelteti. 
Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 22. 
 
    Tisztelettel: 
Bartha Gábor         polgármester 









 
 
 

                                                  …..számú napirend 
 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
 

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek” 
 
 

dr.Milus Lajos 
        jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 30-i ülésére 
 
 

Tárgy: Z+D Cserszegtomaj Sportklub támogatása 
Készítette: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
 
 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Z+D Cserszegtomaj Sportklub TAO pályázatot nyújtott be, és 
nyert ismét támogatást. Ez évben9 személyes gépjármű („kisbusz”) beszerzésére nyerte el a 
pályázati összeget, melyhez 4.000 eFt önrészt kell biztosítania.Amennyiben az Önkormányzat 
az egyesületének biztosítja a TAO pályázaton elnyert összeg mellé az önrészt, akkor a 
községnek segít egy új „kisbusz” hozzájutásához. 
 
 

Határozati javaslat 
……./2016 (XI.30.) kt. határozat 

 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendeletében elkülönített általános tartalék terhére 4.000 
eFttámogatást nyújt a Z+D Cserszegtomaj Sportklub részére. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2016. december 10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 17. 
 
 
 

         Bartha Gábor 
polgármester 



Cserszegtomaj Község Polgármestere  
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. 

Tel.: 83/330-001, fax: 83/531-906 e-mail: cserszegt omaj@cserszegtomaj.hu 
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 

 
dr. Milus Lajos  

                                                                                                                            jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 30-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat Társulásban végzett feladatokról   
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Kemenes Veronika vezető tanácsos 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Társulások működésükről évente egy alkalommal kötelesek beszámolni a tag önkormányzatok 
képviselő-testületeinek. A Mötv. 93. §-ának 14. pontja alapján: „a Társulási Megállapodás 
tartalmazza a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 
kötelezettségét.” 
Önkormányzatunk jelenleg két társulásban vesz részt: 
 

� ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 
� Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 
 

Cserszegtomaj Község területén 2015. július 1-től a ZALAISPA Nonprofit Zrt. biztosítja a 
hulladékszállítást, Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a település 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete alapján.  
 

•  A ZALAISPA Nonprofit Zrt. beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi. 
• A Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 2016. évi beszámolója az 

előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat társulásban végzett feladatairól szóló 
beszámolót az előterjesztés, illetve az előterjesztés mellékletét képező tájékoztatók szerint 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Társulásban végzett 
feladatairól szóló beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, illetve az előterjesztés mellékletei 
szerint elfogadta.  
 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 21. 
 
 
 
 
         Bartha Gábor 
          polgármester 















Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly utca 1. 

Tel.: 83/330-001, fax: 83/531-906 e-mail:cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu 
 
                             . számú napirend 
 
Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 

 
         dr. Milus Lajos jegyző 

 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 30-i ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről   
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Kiss Dániel elnök 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervében 
a november 30. napi soros ülésre napirendre tűzte a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Az Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló anyag jelen előterjesztés mellékletét 
képzi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és  elfogadni 
szíveskedjen.  
 

Határozati javaslat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Polgárőr 
Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, 
illetve az előterjesztés mellékletei szerint elfogadta.  
 
 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 17. 
 
 
 
 
         Bartha Gábor 
         polgármester  
           
 



 









______ számú. napirend 
 

Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 

     
 Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek.    

 
         dr.Milus Lajos jegyző 
 

Előterjesztés 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 30-i 

ülésére 
 
 

Tárgy:  A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének megállapítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Készítette: Kemenes Veronika vezető tanácsos 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletének 8. §. (1) bekezdése 
alapján a Képviselő-testület féléves munkaterv alapján működik.  
Természetesen a munkatervtől a Képviselő-testület eltérhet. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. I. 
félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

Cserszegtomaj, 2016. november 15. 

 

 

         Bartha Gábor  
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

 



Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2017. I. félévi munkaterve 

 
A munkatervben szereplő ülések minden hónap utolsó szerdáján kerülnek megtartásra. 
Az ülések kezdő időpontja: 16 óra 
Az ülések helye: általában a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme, 8372 Cserszegtomaj 
Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
2017. január 25. 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

3. A 2017. évi költségvetési rendelete 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

4. Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-a 
alapján 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

5. 2017. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

6. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében nyári szünet 
engedélyezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésben részt vesz: óvodavezető 

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
Előkészítésért felelős: Szalai Erzsébet szociális ügyintéző 

8. Kérdések, interpellációk 
 
 

2017. február 22. 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

2. Beszámoló a 2016. évi adóbevételekről 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
Előkészítésért felelős: Illés Andrea adóügyi ügyintéző 

3. Civil szervezetek, egyházak 2016. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 



Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 
4. Civil szervezetek, egyházak 2017. évi támogatása 

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

5. A 2017/2018. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésben részt vesz: óvodavezető 

6. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi külügyi tervéről 
 Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 Előkészítésben részt vesz: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság elnöke 

7. Kérdések, interpellációk 
 

 
2017. március 29. 
Napirend: 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

intézkedésekről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

2. Közbeszerzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. MilusLajos  jegyző 
Előkészítésérét felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

3. Dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 2016. évi beszámolója a működési hozzájárulás 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

4. Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

5. 2016. évi védőnői beszámoló a területi ellátás helyzetéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

6. Kérdések, interpellációk 
 
 
 
 
 
2017. április 26. 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

2. A 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 



3. Községi, idegenforgalmi rendezvények programja (Falunap, Bornapok, Sörnap) 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 

     Előkészítésért felelős: Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság elnöke 
4. Kérdések, interpellációk 

 
 

2017. május 31. 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Szalai Erzsébet szociális ügyintéző 

3. Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: dr. Milus Lajos jegyző 
Előkészítésért felelős: Szalai Erzsébet szociális ügyintéző 

4. Beszámoló az elvégzett idegenforgalmi feladatokról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Simon Aladár községgazda 

5. Tájékoztató az óvodába felvett gyermekek létszámáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésben részt vesz: óvodavezető 

6. Szakmai beszámoló a Zala Megyei KSZR 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

7. Beszámoló háziorvosi ügyelet 2016. évi tevékenységéről, pénzügyi elszámolásáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

8. Kérdések, interpellációk 
 

 
 
 
 
2017. június 28. 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

3. Beszámoló a község közbiztonságáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Keszthelyi Rendőrkapitányság, Pénzváltó József r.alezr. 



4. A képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervének megállapítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Kemenes Veronika igazgatásszervező 

5. Óvoda Alapító Okirat módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előkészítésért felelős: Boros Lajosné pénzügyi csoportvezető 

6. Kérdések, interpellációk 
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Cserszegtomaj Község Polgármestere 
8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi Károly u. 1.  

          ____. sz. napirend 
 
   Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: 
 

        dr. Milus Lajos jegyző 
Előterjesztés 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. november 30-i ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló a képviselők 2016. évi munkájáról 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Törvény) 32.§ (2) k) pontja alapján az önkormányzati képviselő jogainak, kötelességeinek 
felsorolásában az alábbiakról rendelkezik: „köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, 
akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.” 

Jelen törvényi hely értelmében, Cserszegtomaj Község Önkormányzata képviselő-testülete 
2016. évi II. féléves munkatervében döntött a törvényi meghatározásban foglaltak képviselő-
testületi napirendről.  

A képviselő-testület 5 tagja -Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Szeles András György, 
Partics Gyula, Tolvéth Gyula Tamás és a polgármester, Bartha Gábor-, a választáson is 
egymást segítve, támogatva indultak, és jutottak be a képviselő-testületbe, együtt teszik meg 
beszámolójukat a határozatban elfogadottak alapján. Abból az okból is, mert településünket 
nem lehet úgy körzetekre bontani, mint egy várost, hogy minden résznek, körzetnek meg van 
a maga „felelőse”, ezért községünkben mindenkinek ugyanakkora részt kell /kellene/ vállalnia 
az egészért. A kulcsszó: a csapatmunka.  

Egy fő önkormányzati képviselő az előterjesztés elkészítéséig nem tett eleget törvényi 
kötelezettségének.  

A Törvény 32. §, 33.§, 34.§-a az alábbiakról rendelkezik a képviselői jogok és 
kötelezettségekről: 

32. § (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt 
felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és 
kötelességei azonosak. 

(2) Az önkormányzati képviselő: 
a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát; 
b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság 

elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 
harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni; 

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy 
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kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 
d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános 

vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az 
önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület 
vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a 
jegyzőnek - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; 
f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. 

Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc 
napon belül érdemi választ kell adni; 

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén 
felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti 
meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. 
A képviselő-testület átalányt is megállapíthat; 

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy 
az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, 
valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét 
az önkormányzat biztosítja; 

i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali 
eljárásában részt venni; 

j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által 
szervezett képzésen; 

k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy 
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

(3) Az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem 
hivatkozhat. 

33. § Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő 
megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület - a szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározottak alapján - legfeljebb tizenkét havi időtartamra 
csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás 
újra megállapítható. 
34. § A képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a 
javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok 
felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(V.30.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(továbbiakban: SzMSz) határozza meg az Önkormányzati munka előkészítését segítő 
Bizottságok számát, összetételét, tevékenységét. Az önkormányzati munka alapja ezekben a 
bizottságokban folyik, melyekben –egy képviselő kivételével – minden önkormányzati 
képviselő rendszeresen részt vesz. A Bizottsági ülések témakörei igazodnak a Bizottság 
tevékenységéhez. Így a Szociális Bizottság képviselő-testületi átruházott hatáskörben, a 
jogszabályi határidők betartására tekintettel gyakran kell, hogy ülésezzen, egyéni szociális 
kérelmekről dönt, alaposan áttekintve, mérlegelve azokat. A Kulturális Bizottság a település 
rendezvényeinek tervezésében, szervezésében vállal jelentős szerepet, mely Cserszegtomaj 
kulturális életét színesíti, gazdagítja. A település programjainak szervezője, koordinátora, 
„motorja”. A Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat szinte minden 
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tevékenységét áttekinti, ellenőrzi. Ülésein a nagy számban megjelenő napirendek, lefedik a 
Képviselő-testület napirendi pontjait, alaposan áttekintve, elemezve, szükség esetén 
módosítva azokat, hogy csak a több oldalról is körbejárt, szerepüket betöltő előterjesztések 
kerüljenek a Képviselő-testület elé döntéshozatalra.  

A képviselő-testületi tevékenység 2016. évi statisztikáját az alábbi táblázat tartalmazza: 

  
ülések 
száma 

döntések 
száma % eltöltött idő 

hiány
zások  

igazolt
/igazol
atlan 

Kulturális Bizottság 7 29 határozat   5 óra 18 perc     

Palkovics Zoltánné 7   100 5 óra 18 perc     

Molnár Gabriella 7   100 5 óra 18 perc     

Szeles András György 2   29 1 óra 10 perc 5 igazolt 

Partics Gyula 6   86 4 óra 52 perc 1 igazolt 

Tolvéth Gyula Tamás 5   72 4 óra 42 perc 2 igazolt 

Elekes István 0   0 0 7 

igazola

tlan 

        

   

Szociális Bizottság 14 148 határozat   

15 óra 45 

perc     

Molnár Gabriella 13   93 15 óra 1 igazolt 

Palkovics Zoltánné 12   86 

12 óra 45 

perc 2 igazolt 

Szeles András György 5   36 4 óra 50 perc 9 igazolt 

Partics Gyula 6   43 6 óra 45 perc 8 igazolt 

Tolvéth Gyula Tamás 10   72 

12 óra 35 

perc 4 igazolt 

Elekes István 0   0 0 14 

igazola

tlan 

        

   Jogi, Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság 8 125 határozat   

23 óra 45 

perc     

Tolvéth Gyula Tamás 8   100 

23 óra 45 

perc     

Partics Gyula 8   100 

23 óra 45 

perc     

Szeles András György 8   100 

23 óra 45 

perc     

Palkovics Zoltánné 8   100 

23 óra 19 

perc     

Molnár Gabriella 5   63 

21 óra 40 

perc 3 igazolt 

Elekes István 0   0 0 8 

igazola

tlan 
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A település életéről, a képviselői munkáról folyamatosan tájékoztatást ad a Cserszegi Krónika 
című helyi újságunk, a Hírek képekben tájékoztató, melyek a településünk internetes oldalán a 
községünk életéről hiteles és hivatalos tájékoztatást nyújtó megújult oldalán 
(www.cserszegtomaj.hu) megtalálhatóak. 

Törvényi változások következtében a 2015. szeptember 1-jén üzemeltetésre visszakerült 
általános iskolánk újból állami üzemeltetésbe kerül.  

Folyamatban van szintén törvényi változások következményeként a Polgármesteri Hivatal 
informatikai rendszerének megújítása, átalakítása, megfelelővé tétele az új szabályzóknak 
való megfelelés céljából. Ehhez anyagi forrásokat pályázati úton biztosítanak. 

A teljesség igénye nélkül büszkeséggel kell megemlíteni idei évi fejlesztései közül a 
Tündérkert további fejlesztését, a temetők megújítását, rendbetételét, napelemes lámpák 
telepítését olyan helyekre, ahova a vezetékes megoldás nehézséget jelentene, martaszfaltozás, 
szennyvíz csatorna javítása.  

Az alábbi felsorolás a főbb elvégzett tevékenységeket tartalmazza: 

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 

Tulajdonrendezések 

� Kápolna sor K-i útszakasz megnyitás tulajdonrendezése 9 db ingatlant érint. Az 

önkormányzat által megküldött vételi ajánlatot 4 ingatlan esetében fogadták el a 

tulajdonosok. A megállapodásokat az ügyvéd asszony készíti. 

Képviselő-testület 9 

117 

határozat, 11 

rendelet   

12 óra 46 

perc     

Szeles András György 9   100 

12 óra 46 

perc     

Molnár Gabriella 7   78 

11 óra 57 

perc 2 igazolt 

Palkovics Zoltánné 9   100 

12 óra 46 

perc     

Tolvéth Gyula Tamás 9   100 

12 óra 46 

perc     

Partics Gyula 6   67 11 óra 9 perc 3 igazolt 

Elekes István 5   56 9 óra 4 perc 4 

igazola

tlan 
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� Az önkormányzat tulajdonát képező Cserszegtomaj 373-374-375-376-377. hrsz. 

ingatlanok telekalakítása folyamatban van. 

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 

megtörtént kihelyezése folyamatban van 

� Gubacs utca csapadékvíz elvezetés kiépítése megtörtént 

� Fenyves utca aszfaltozása 190 m hosszban folyamatban van 

� Rezi úti gyalogút korszerűsítése megtörtént 

� Ifjúság utca és Gagarin utca árok összekötése folyamatban 

Épületek 

� Régi hivatal állag megóvása megtörtént 

� Hivatal információs rendszer korszerűsítése megtörtént 

� Sport öltöző közösségi tér kialakítása megtörtént 

� Orvosi rendelő klímaberendezések szerelése megtörtént 

Egyéb 

� Karácsonyi díszvilágítás beszerzése megtörtént, csatlakozók kiépítése és a 

díszvilágítások telepítése folyamatban van  

� Rendezvény sátor fémszerkezetének felületkezelésének felújítása (horganyozása) 

megtörtént 

� Web kamera telepítése megtörtént (sportöltöző) 

� Napelemes lámpák beszerzése megtörtént (8 db kihelyezve, 3 db telepítése 

folyamatban van)  

� Településünkön a lomtalanítás október hónapban megtörtént 

 

A folyamatos, egész évet átfogó rendezvényeknek, kulturális műsoroknak, programoknak, a 
sportéletet sokszínűségének teremti meg feltételrendszerét a képviselő-testület, teret 
biztosítva, támogatva a civil szerveződéseket, hiszen egy közösség életében ezek a 
szervezetek elengedhetetlenül fontosak. Az elesettek, rászorulók támogatását szem előtt tartva 
komplexen igyekszik áttekinteni, segíteni, Cserszegtomaj életét. 
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A folyamatosan feladatot adó, mindennapi élethez szükséges napi tevékenységek 
elvégzésének megszervezésére biztosítja a személyi, a tárgyi és anyagi feltétel rendszert, 
melynek eredményeként egy rendezett szép, élhető település lett községünk. 

Fenntartott és működtetett intézményeivel megteremtett egy nagyközség életéhez 
nélkülözhetetlen, minőségében színvonalas intézményrendszert. 

A Törvény értelmében a választott önkormányzati képviselő önkormányzati munkáját 
általában a képviselő-testületben, azon keresztül fejti ki, végzi. Csak a képviselő-testület 
megbízása, felhatalmazása alapján képviselheti a testületet, e minőségére saját szakmai vagy 
üzleti ügyében nem hivatkozhat. 

A képviselő-testület egész tevékenysége, munkájának színvonala, eredményessége alapvetően 
az önkormányzati képviselők munkájától függ. Az önkormányzati képviselő az őt választók 
érdekeit képviseli a település egészéért érzett felelősséggel. Az Alaptörvény 31.cikke 
értelmében a helyi önkormányzatok a helyi közügyek és a helyi közhatalom gyakorlása 
érdekében működnek. Az önkormányzati képviselőknek mindenekelőtt ezt kell szem előtt 
tartaniuk. A listás választási rendszerből szükségképpen következik az önkormányzati 
képviselő felelőssége az egész önkormányzásért. A helyi közakarat érvényesülését szolgálják 
az önkormányzati képviselők jogainak és kötelezettségeinek törvénybe iktatott szabályai, e 
jogok és kötelezettségek megvalósulásának részletezett rendelkezései. A jogok gyakorlásának 
törvényi garanciái kifejezésre juttatják azt is, hogy a jogok gyakorlása egyben a kötelezettség 
is. Az önkormányzati képviselőnek joga van részt venni az önkormányzat működésében, de 
kötelezettsége is a testületi ülésen részt venni, köteles részt venni a testületi döntéshozatalban. 

Molnár Gabriella a Szociális Bizottság elnöke a Kulturális Bizottság tagja, de folyamatosan 
részt vesz a Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésein is. Az általa vezetett bizottság az 
idei évben 14 alkalommal ülésezett, és eddig összesen 148 határozatot hozott a településen élő 
szociálisan rászorult, illetve önhibáján kívül nehéz körülmények között élőknek 
megsegítésére. A Szociális Bizottság javaslatára fogadta el a jogszabályi változások 
következményeként az új szociális rendeletét, melynek alapelemeit, rendszerét, felépítését 
alapos, körültekintő munkával készített elő, a képviselő-testületi döntésre. Elnök Asszony 
folyamatosan részt vesz a település rendezvényein, kapcsolatot tart a lakossággal, bizottsági 
döntések jelentős részének előkészítésekor személyesen is meggyőződik a kérelmező szociális 
helyzetéről. A Kulturális Bizottság tagjaként segíti a Bizottság elnökének munkáját. Igaz 
magánszemélyként vesz rész a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesületben, védve a lakosság 
érdekeit, de az ott szerzett tapasztalatait fel tudja használni képviselői munkájában is.  

Palkovics Zoltánné a Kulturális Bizottság elnöke, a Szociális Bizottság tagja, aki folyamatos 
jelenlétével, véleményével támogatja, segíti a Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkáját. 
Településünk kulturális programjainak tervezője, szervezője. Fáradhatatlan, lelkes szervező. 
A Bizottság kultúrával kapcsolatos munkáját külön napirendi pontokban tárgyalja a 
képviselő-testület. Idei évben is 19 nagyrendezvény és több kisebb került megszervezésre. 
Folyamatos kapcsolatot tart a cserszegtomaji kulturális egyesületekkel, civil szervezetekkel. 
Elnöki munkájának eredménye, hogy az önkormányzati rendezvények a lakosság és a 
környező települések lakosainak széles körét vonzza a programok színhelyére. 
Testvértelepülésünk, az Erdélyi Dálnok településsel történő kapcsolattartás fáradhatatlan, 



7 
 

lelkes szervezője. Éves beszámoló, külön képviselő-testületi előterjesztés foglalja össze az 
általa vezetett bizottság munkáját. 

Partics Gyula Sporttanácsnok a cserszegtmaji sportegyesületekkel való kapcsolattartás 
mellett, melyek településünk sportéletének sokszínűségét mutatja, ötletgazdája a Tündérkert 
mozgalom Cserszegtomajon történő megvalósulásának tovább fejlesztésének is. A tomaji 
egyházközösség tagjaként segíti mind az önkormányzat, mind a közösség közötti információ 
áramlását. Hagyományőrző Egyesület vezetőségi tagjaként, az egyesület sikeresen működött 
közre az I. Cserszegtomaji futás megszervezésében. Településünket képviseli a Leader 
társulásban, annak felügyelő bizottsági tagja és egyben elnöke is. Képviselői tagja a Jogi, 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak is, melyben véleményével, gondolataival, tapasztalataival 
jelentősen segíti a Bizottsági Elnök munkáját. Rendszeren részt vesz tanácskozási joggal a 
Kulturális Bizottság, és a Szociális Bizottság munkájában.  

Szeles András György Alpolgármester a polgármester helyettese. Véleményével, ötleteivel, 
gyors helyzetelemző képességével, jelentős segítséget nyújt a Polgármesternek. Polgármester 
akadályoztatáskor helyettesíti őt. Lelkes támogatója a cserszegtomaji labdarúgó csapatnak. 
Közreműködésével valósult meg a labdarúgó pálya körüli kerítés is. Ebben az évben pedig 
egy 9 személyes új személyszállító eszköz beszerzése. Rendszeresen részt vesz a Kulturális 
Bizottság, Szociális Bizottság, Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájában. 
Közreműködik a település rendezvényeinek szervezésében, segíti a Bizottsági Elnökök 
munkáját.   

Tolvéth Gyula Tamás a Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke. A Törvényben egy 
bizottság létrehozása kötelező a képviselő-testület számára, ez pedig a pénzügyi bizottság. A 
jogszabály általi előírás azt a célt szolgálja, hogy legyen egy olyan szakmai csoport, amely az 
önkormányzat gazdálkodását, pénzügyeit felügyeli, szakmailag véleményezi. E fontos 
bizottság elnöki posztját tölti be Tolvéth Gyula Tamás. Munkájában nyitott, bárki, bármikor 
fordulhat hozzá, ha segítségre van szüksége a község mindennapi életével kapcsolatban. A 
kéréseket továbbítja a képviselői munka „színterére”, a képviselő-testület elé, keresve a 
megoldásokat. Csapatmunkában gondolkodik. Az általa vezetett irányított bizottság ebben az 
évben 125 határozatot hozott, a Képviselő-testület elé kerülő napirendek szinte mindegyékét 
tárgyalta, előzetesen, kialakítva szakmai véleményét. A napirendek tárgyalására szánt 
bizottsági idő is mutatja a Bizottság körültekintő munkáját, több oldalról körbejárt 
javaslatainak alaposságát. Ötleteivel, tanácsaival a többi bizottság munkáját is segíti. 
Magánszemélyként több cserszegtomaji civil szervezetben aktívan tevékenykedik, azok 
vezetőjeként. Ezekben a szervezetekben gyűjtött tapasztalatait fel tudja használni képviselői 
munkájában is. 

Molnár Gabriella Szociális Bizottság Elnöke,  

Palkovics Zoltánné Kulturális Bizottság Elnöke, 

 Szeles András György Alpolgármester,  

Partics Gyula Sporttanácsnok  

Tolvéth Gyula Tamás Jogi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 
határozati javaslatban foglaltakat támogatni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat 

……./2016.(XI.30.)kt. határozat 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló a képviselők 2016. 
évi munkájáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és tudomásul veszi az abban foglaltakat.  
Felszólítja Elekes István önkormányzati képviselőt, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
32.§ (2) k) pontjában foglalt törvényi kötelezettségének tegyen eleget, készítse el 
tájékoztatóját a 2016. évi képviselői munkájáról, megszüntetve ezzel ezidáig elkövetett 
törvénysértését. 
 
Cserszegtomaj, 2016. november 21. 
 
 
          Bartha Gábor 
          polgármester 






