
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27-én 
16 órára összehívott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Palkovics 
Zoltánné, Molnár Gabriella, Tolvéth Gyula Tamás, Partics Gyula képviselők. 
 
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző. 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár, Kemenes 
Veronika Ágnes köztisztviselők. 
Meghívott vendégek: 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató, Pálmai Melinda óvodavezető-helyettes, Koroncz 
Katalin pályázó, dr. Müller Róbert kérelmező. 
 
Valamint:  
Ács Györgyi igazgató-helyettes, Zsigáné Kovács Enikő, Bugovics Judit, Takács Tamás 
pedagógusok, Kiss Ferencné a Szociális Bizottság külsős tagja. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület szabályszerűen lett összehívva, a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, a Képviselő-
testület  így határozatképes. Hiányzik Elekes István képviselő. 
Az ülést 16 óra 04 perckor megnyitotta. 
Kéri Tolvéth Gyula Tamás képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
jelenlevőket, hogy miről tárgyaltak a Bizottság ülésén, amely nem szerepelt a kiküldött 
anyagban. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:  
Két témát tárgyaltak, amit kér, hogy vegyenek fel a napirendi sorba: 

1. Közalkalmazotti jogviszony hosszabbítása 
2. A Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola kérelme. 

Javasolja, hogy a 15. napirendi pontot vegyék le a napirendi sorról, mert egyetértenek a 
kéréssel, de közpénzből nem finanszírozzák ezt. A Képviselők saját pénzükből támogatják a 
kérést. 
Bartha Gábor polgármester: A napirendi sorhoz várja a hozzászólásokat. Amennyiben nincs, 
szeretné jelezni, hogy a 18. Egyebek pontba szeretne 3 témát felvenni: 

1. Közalkalmazotti jogviszony hosszabbítása 
2. Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola kérelme 
3. Bölcsőde alapításával kapcsolatos állásfoglalás. 

A 17. napirendi ponthoz sem kérdés, sem interpelláció nem érkezett. 
Szavazásra teszi fel, hogy a 15. napirendi pontot kivegyék-e a napirendi sorból? 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó 6 igen szavazattal a 15. napirendi 
pontot a Képviselő-testület kivette a napirendi sorból és nem tárgyalja. 
Szavazásra teszi fel, hogy az Egyebek pontba a javasolt 3 témát tárgyalják. 



A szavazást követően megállapította, hogy a 18. napirendi pontban a javasolt 3 téma 
tárgyalásra kerül. 
A megjelent vendégekre való tekintettel kéri, hogy a kiküldött meghívóban meghatározott 
sorrendtől térjenek el a következőképpen: 
- a 2. napirendi pontban javasolja tárgyalni az 5. napirendi pontot,  
- a 3. napirendi pontban javasolja tárgyalni a 13. napirendi pontot,  
- a 4. napirendi pontban javasolja tárgyalni a 7. napirendi pontot,  
- a 17. napirendi pontban javasolja tárgyalni a 10. napirendi pontot, mivel az egyik érintett 

zárt ülés tartását kérte. 
 
 
További hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a napirendi sort. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 
módosított napirendi sort. 
 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
eltelt időszak alatt tett intézkedésekről.   
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság tárgyalta és egybehangzó 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Cserszegtomaj elnyerte a 
„Humanitárius település” címet, az idén megalakult Vöröskereszt helyi csoportja kapcsán. A 
csoport létrehozásában végzett munkát köszöni Kocsis Zsuzsának.  
A díjat május végén adják át, és az a település, amelyik elnyeri három alkalommal, az jogosult 
lesz kitenni az ezt a címet hirdető táblát akár a település határát jelentő tábla alá is. 
Itt is megemlíti, de a későbbiekben majd tárgyalják a Szabó István Általános Iskola kérését, 
amelynek segítségével biztosítani lehet az iskola tanulóinak az ingyen tankönyvet. Nagyon jó 
megoldásnak találja azt, amit írásban rögzítettek és köszöni a pedagógusok munkáját. Így a 
2016/2017 tanévben nem lesz tankönyv problémája az iskolának. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását az elhangzott 
kiegészítésekkel. A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete6 igenszavazattal elfogadta a beszámolót. 
 
 

2. Dr. Müller Róbert Vonyarcvashegy, Szent Mihály domb u. 1. szám alatti  lakos 
kérelme              
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A kérést a HÉSZ tárgyalása során is érintették, nem ismeretlen a téma. További lépések 
szükségesek a Földhivatalnál az ügy intézése során. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 



Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

50/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 

035/13. hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 2732 m2 térmértékű  ingatlan belterületbe 
vonását támogatja.  

2) Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő azon megállapodás 
aláírására, amely alapján a tulajdonos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő 
valamennyi költség átvállalására. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás aláírását követően a 
belterületbe vonási kérelem benyújtására. 

Határid ő: 2016. június 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

3. A Szabó István Általános Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Képviselő-testület véleményezési jogkörrel rendelkezik. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Szép, átfogó munka. A bizottság tárgyalta és 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Az iskola üzemeltetésével kapcsolatban merültek fel kérdések. 
Reméli, hogy ezután is kölcsönösen segítik egymást az iskola igazgatójával és a pedagógusi 
karral. 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy amikor a pályázata 
készült, még nem lehetett tudni, hogy hogyan oldódik meg a takarítás kérdése, ezért került 
bele a pályázatába. Reméli, hogy a jelenlegi helyzet így marad, nagyon meg vannak elégedve.  
Bartha Gábor polgármester: Nincsen pontosan szabályozva, hogy mi tartozik az üzemeltetés 
körébe, benne van-e a nap közbeni takarítás. Ezért ezt pluszként adja az önkormányzat az 
iskolának. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

51/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltakra, 
Juhászné Gyutai Anikó intézményvezetői pályázatával kapcsolatosan az alábbi véleményt 
fogalmazza meg:  
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Juhászné Gyutai Anikó 
intézményvezetői megbízását. Felkéri a Polgármestert az intézményvezetői pályázattal 
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 



 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. május 4. 
 
 

4. Az iskola udvari  aszfaltburkolat szélesítése keleti irányba 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Az iskola jelenlegi pályájának keleti részén van egy kihasználatlan „füves” terület. Ide 
szeretnének aszfaltburkolatot. A Pénzügyi Bizottság kiegészítette az előterjesztést.  
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a következő javaslattal állt 
elő: Jó lenne, ha létrejönne a keleti bővítés, de a régi pályán az aszfaltot is kezelni kellene. Az 
lenne az ideális, ha a kettőt együtt tudnák kezelni, az újat elkészíteni és a régit felújítani. Ezért 
a javasolt összeget 5 millió Ft-ra növelnék. 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató: Amennyiben lehetséges, akkor az udvar maradék 
részére szeretnének füvet kérni, hogy legyen a gyerekeknek zöld területük is. Sajnos azon az 
oldalon építési törmelék van, ezért nem maradt meg eddig sem a fű. 
Bartha Gábor polgármester: Már megbeszélték a településüzemeltetővel, hogy mit lehetne 
tenni. Sajnos, nyáron nem lehet füvesíteni, ezért csak ősszel tudnak nekiállni. A törmeléket 
elvitetik, úgy vetnek majd rá fűmagot, de ez azt jelenti, hogy tavaszig nem lehet azt a részét 
használni az udvarnak, körbe is kell keríteni. 
A határozati javaslatot az elhangzott módosítással terjeszti a Képviselő-testület elé: a 
határozati javaslatban meghatározottak helyett a következő tartalommal: Az iskola udvari 
aszfaltburkolat keleti irányú szélesítésére és a meglévő aszfaltfelület javítási munkálataira 
legfeljebb 5 millió Ft-ot javasol. A határidő:  július 01. 
Juhászné Gyutai Anikó iskolaigazgató: A pálya felfestését is meg lehetne oldani? 
Bartha Gábor polgármester: A festék ára belefér az 5 milliós költségkeretbe. A festéshez 
várják a jelentkezőket! 
dr. Milus Lajos jegyző: A pálya felfestését az aszfaltozás után azonnal el kell készíteni, erre 
cégek specializálódtak. 
Bartha Gábor polgármester:Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított 
határozati javaslat elfogadását. 

A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot hozta. 
 

52/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 - az iskola udvari  aszfaltburkolat keleti irányú szélesítésének és a meglévő aszfaltburkolat 
felületének javítási munkáira legfeljebb 5.000.000 Ft összeget biztosít a 2016. évi 
költségvetés általános tartalékából.    
 - felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. július 1. 
 
 
 



5. A 2015. évi zárszámadási rendelet 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszöni  a pénzügyi csoport munkáját. 
Takarékos és megfontolt gazdálkodást valósítottak meg. 
Bartha Gáborpolgármester: A rendelet szövegében kéri módosítani a 2.§(1) a) pontjában a 
bevétel helyett kiadás, a b) pontjában a kiadás helyett bevétel szavakat. Köszöni az egész éves 
munkát. Az önkormányzat működési aktívuma a 2016. ében a költségvetésbe beépítésre 
került. 13.210 ezer Ft-tal nő a tartalék keret a 2016. évben. Ennek az összegnek is meg van a 
helye.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott 
módosítással. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen a következő rendeletet alkotta. 
 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat  

2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
 
 

6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 
(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-
tervezet elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 (III.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
 
 



7. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közmű –
fejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről szóló 11/2011.(X.27.) számú 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A CSOK-ot igénybe venni szándékozókat segítenék ezzel. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő:A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-
tervezet  elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal a következő rendeletet alkotta. 
 

 
Cserszegtomaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 
a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről szóló 

11/2011.(X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 
 

8. Cserszegtomaj közigazgatási területén közterületek elnevezése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Ez az anyag már volt a Képviselő-testület előtt.  Ki kellett 
függeszteni 30 napra, nem érkezett hozzászólás, javaslat, így a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alábbi közterületek 
elnevezéséről dönt, figyelembe véve a község hagyományait, már meglévő elnevezéseit: 
 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezett utcákat a címnyilvántartásban vezesse át. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
 

S.sz. Hrsz Utca neve 
1 02 Kövecses utca 
2 04 Legelő utca 
3 017/68 Sziklai utca 
4 022/77 Fagyal utca 
5 043/8 Napsugár utca 
6 049/47 Kiskert köz 
7 049/137 Gyümölcsös köz 
8 058/46 Kalász utca 
9 058/105 Napraforgó utca 
10 059 Repce utca 
11 061/33 Kökény utca 
12 061/39 Jakabdombi utca 
13 061/52 Eke utca 
14 061/53 Eke utca 
15 062 Kökény utca 
16 063/107 Pirit utca 
17 063/118 Mező utca 
18 063/120 Földműves utca  
19 063/183 Jakabdombi utca 
20 080 Ösvény köz 
21 089 Kenderkút utca 
22 095/1 Csatorna utca 
23 096/2 Forrás utca 
24 100 Dobogói utca 
25 0103 Lápos utca 
26 0105 Barkás utca 
27 0108/20 Új rét utca 
28 0110 Forrás utca 
29 0122/1 Orbán tér 
30 0133 Csókakői utca 
31 0137 Kútcsapás utca 
32 0141/10 Vadvirág köz 
33 0141/30 Vadrózsa utca 
34 902/1 Okkerbánya köz 
35 2048/3 Gyöngyös köz 
36 2169 Csák György rét utca 
37 2142/4 Nagy Remiz utca 
38 2323 Nagy Remiz utca 
39 2313/4 Gyurgyalag köz 
40 248 Kútcsapás utca 
41 760 Sziklai utca 



9. Sportöltöző tetőtér átalakítás 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a 600.000 Ft-os költségemelkedést az általános tartalék terhére.. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen  szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

54/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
-  a Sportöltöző tetőtér átalakításához a rendelkezésre álló összegen felül legfeljebb  600 000     
  Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés általános tartalékából.         
 - felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: A beérkezett anyagokat az érdeklődők megismerhették. Feltétel 
volt a főépítészi vizsga megléte, de nem volt olyan jelentkező, aki ezzel rendelkezett volna, 
ezért a pályázatot eredménytelennek nyilvánították és újra kiírásra kerül, de most már 
meghívásos alapon. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

55/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a 
települési főépítészi pályázatot.  
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete újból kiírja a települési főépítészi 
meghívásos pályázatot a melléklet szerinti tartalommal. 
Felkéri a Polgármestert a pályázat kiírásával és a pályázati eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére 
 



 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. június 1. 
 
 

11. Közösségi, idegenforgalmi rendezvények programja (Falunap, Bornapok, Sörnap) 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A falunap megvalósult, megköszöni mindenkinek, aki részt vett 
és a munkájával segítette a sikeres lebonyolítást. Úgy gondolja, hogy a kitűzött célt sikerült 
elérni, sokan voltak nem cserszegtomaji lakosok is a rendezvényen. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszöni a résztvevőknek és a segítőknek is a 
munkát és a megjelenést. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában teszi fel szavazásra a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
 

56/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi idegenforgalmi 
rendezvények szervezésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 
 

12. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok 2015. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Az információk alapján úgy véli, hogy az alapítvány meg fog 
szűnni. A leadott beszámolót tényközlésnek tartja, ezzel együtt tudomásul veszi. 
Bartha Gábor polgármester: A megismert információ azt mutatja, hogy az alapítvány 
kuratóriuma szétesni látszik, tehát a közeljövőben foglalkoznia kell a Képviselő-testületnek 
ezzel a kérdéssel is. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

57/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
létrehozott alapítványok 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
 



13. Zala Megyei Kormányhivatal ZAB/030/71-7/2016. isz. megkeresése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Felháborítja, hogy ezzel az üggyel újra és újra foglalkozniuk 
kell. Az előző ülésen határozat született, nem a „Képviselő-testület többsége által adott 
tájékoztató”. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek változatlan formában. 
Bartha Gábor polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a határozat mellé 
a ZMKH felé küldött anyagba csatolják be a Keszthelyi Járásbíróság jegyzőkönyvének 1. 
oldalának fénymásolatát is. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

58/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zala Megyei Kormányhivatal 
ZAB/030/71-7/2016. isz. megkeresése” című előterjesztést megtárgyalta és a felvetett 
kérdésre az alábbi határozatát hozza: 
1. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 
6/2016.(I.20). számú és a 33/2016.(II.24.). számú képviselő-testületi határozatát, (ami nem a 
„képviselő-testület többsége által adott tájékoztató” a fenti hivatkozott számú megkeresésben 
megjelöltek szerint, hanem a képviselő-testület döntése) melyben a válaszát már megadta, és 
nem ellentmondásos.  
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (1). 
pontjának utolsó mondata értelmében a képviselő-testületet a polgármester képviseli, mint 
ahogyan képviselte is a fenti isz.-ú Zala Megyei Kormányhivatal megkeresésében megjelölt 
cikk bírósági tárgyalásán, ahol Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
tagjai teljes létszámban, hiányzók nélkül részt vettek. 
3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is kéri a 
33/2016.(II.24.) sz. határozatában megfogalmazott kérdésre a választ a Tisztelt Zala Megyei 
Kormányhivataltól. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

14. Az „Év id ősbarát önkormányzata” pályázat 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A Pénzügyi Bizottság elnöke ennek a címnek az elnyeréséhez jelentős energiákkal járult 
hozzá. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 



A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

59/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy részt kíván 
venni „Az év Zalai Idősbarát Önkormányzata” pályázaton. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
 
 

15. Kérdések, interpellációk 
 
Ehhez a napirendhez nem érkezett hozzászólás. 
 
 

16. Egyebek 
 

1. Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola kérése 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előterjesztés a jkv. mellé csatolva 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
Az írásba foglalt kérés 486.427 Ft-ról szól, ennyit takarítanának meg. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

60/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola az előterjesztésben felsorolt tankönyveket 
megrendelje 486.427 Ft értékben, így a könyvtári kölcsönzésen keresztül valósítja meg az 
ingyenes tankönyvek biztosítását az iskola tanulói részére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 

2. Közalkalmazotti jogviszony hosszabbítása 
Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester 
Előterjesztés a jkv. mellé csatolva 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 



Tolvéth Gyula Tamás képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

61/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Orsós Zsoltot napi 8 órában közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatja, munkaszerződését 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időre módosítja és az 
ehhez szükséges forrást az önkormányzat költségvetéséből a személyi juttatások és közterhek terhére 
biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés meghosszabbítására és a hozzájuk kapcsolódó 
szükséges intézkedések megtételére. 
Cserszegtomaj, 2016. április 25. 
 
Felelős: Bartha Gábor Polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 1. 
 

3. Létesülő bölcsődével kapcsolatos állásfoglalás 
Szóbeli előterjesztés 

 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 
A tomaji falurészen szeretne 3 év alatti gyermekeket fogadó létesítményt kialakítani, 
pályázaton  keresztül, ezért kell a Képviselő-testület hozzájárulása.  
A határozati javaslat szerint anyagi kötelezettségvállalás nélkül támogatja a Képviselő-testület 
a „Babóca” bölcsőde létrehozását. 
Kérdezi Pálmai Melindát, hogy mit gondol, a létesülő bölcsőde veszélyezteti-e az 
önkormányzat által fenntartott 5 bölcsődei hely betöltését. 
Pálmai Melinda óvodavezető-helyettes: A bölcsibe 2 éves kortól tudnak felvenni 
gyermekeket, holott 20 hetes kortól lehetne a bölcsődei nevelésbe venni a gyermekeket. 
Biztosan igénybe fogják venni a jövőben is az önkormányzat által biztosított 5 férőhelyet. 
Tolvéth Gyula Tamás képviselő: Költségtérítéses lenne? Mennyi férőhellyel működne? 
Bartha Gábor polgármester: Nem tudja, attól is függ, hogy mekkora a telek, amire épülne a 
bölcsőde. 
Simon Aladár községgazda: Átlagos méretű a telek, nem olyan nagy, hogy sok férőhelyes 
bölcsődét lehessen rá építeni. 
dr. Milus Lajos jegyző: Annyi fővel indítható egy intézmény, amennyit a működési engedély 
engedélyez. A szülők döntenek arról, hogy hová viszik a gyermekeiket. Az önkormányzat 
ellátja a feladatát, a magánbölcsőde versenyezzen a többi magánbölcsődével. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
A szavazásokat követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

62/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 



- anyagi kötelezettség vállalása nélkül támogatja a „Babóca” Bölcsőde Nonprofit kft. 
(Gyenesdiás, Napfény u. 6.) által létrehozandó Bölcsőde létrehozását, működését 
Cserszegtomaj településen. 
- jelenlegi megítélése szerint az új, létrehozandó –nem önkormányzati fenntartású- intézmény 
alapítása nem veszélyezteti az Önkormányzati fenntartású intézmény feladatellátását, annak 
fenntarthatóságát. 
- felkéri a Polgármestert a témával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
Határidő: azonnal (értesítésre) 
 
Bartha Gábor polgármester 17 óra 12 perckor szünetet rendelt el azzal, hogy 5 perc  után zárt 
üléssel folytatódik a Képviselő-testület ülése, a 10. napirendi pont tárgyalásával. 
 
 
Cserszegtomaj, 2016. május 05. 
 
 
 
 
 
 
Bartha Gábor dr. Milus Lajos  
polgármester       jegyző  
 
 
 
 

Kemenes Veronika Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


