
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én 15 
órára összehívott soros testületi nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

                         Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

 

Jelen  vannak: Bartha  Gábor  polgármester,  Kőműves  Károlyné  alpolgármester,  Elekes  István 
Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, Szeles András György képviselők; 

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző

Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea és Simon Aladár, Szalai Erzsébet 
és Varga Viktória köztisztviselők.

A Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről:  Juhászné Gyutai 
Anikó intézményvezető és Ács Györgyi igazgatóhelyettes

 

Napirend előtt:
 

Bartha  Gábor  polgármester:  Köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
határozatképes, mivel 5 képviselő és a polgármester jelen van. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
Molnár Gabriella később ékezik a testületi ülésre. Az ülést 15 óra 10 perckor megnyitotta. 

 

Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.

A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Elekes István képviselő személyében.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással Elekes István képviselőt bízta meg a 
jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. 

Román Erika képviselő: Kérte, az iskolával kapcsolatos napirendeket vegye előre a testület, mivel 
az  intézményvezető  és  az  igazgatóhelyettes  jelen  van.  Konkrétan  a  7.,  8.,  11.,  17.,  18.  és  20. 
napirendekről van szó.  

Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérte, a Dálnoki kirándulás költségeiről a polgármester úrtól 
kapott elszámolást az „Egyebek” napirend alatt tárgyalja a testület.

Román Erika  képviselő: Kérdezte  Juhászné  Gyutai  Anikó intézményvezetőt,  hogy az  ülés  előtt 
kiosztott, „iskolai kérések” megnevezésű táblázat tartalma külön napirendként tárgyalandó?

Juhászné  Gyutai  Anikó  intézményvezető:  Tájékoztatta  a  képviselő  asszonyt,  hogy  a  táblázat  a 
meghívó szerinti 17. napirend része.

Bartha  Gábor  polgármester: Javasolta,  a  Dálnoki  kirándulás  költségeiről  szóló  elszámolást  2. 
napirendként tárgyalja a testület, mert tartalmilag kapcsolódik az 1. napirendhez. 

 

15 óra 16 perckor Molnár Gabriella képviselő megérkezett az ülésre.

 



Bartha  Gábor  polgármester: Az  imént  elhangzottak  alapján  a  3.  napirenddel  kezdődően  az 
iskolával kapcsolatos, meghívó szerinti 7., 8., 11., 17., 18. és 20. napirendi pontokat tárgyalja a 
testület. Ezt követően a meghívó szerinti 2. napirenddel folytatódik a napirendi sor. Szavazásra tette 
fel a módosult napirendi sor elfogadását.

A szavazást  követően megállapította,  hogy a  Képviselő-testület  egyhangú,  7  igen  szavazattal  a 
módosult napirendi sort elfogadta.

 

Napirend:
 

1.)    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt 
időszak alatt tett intézkedésekről
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

           (beszámoló a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot. Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles  András  György  bizottsági  elnök: A bizottság  2  igen  szavazattal  a  beszámoló  elfogadást 
javasolta.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Hozzászólásában elmondta, a 26/2012.(II.29.) számú határozat 
alapján a 1602/6 hrsz-ú ingatlanhoz az önkormányzat ivóvíz- és szennyvízellátást biztosít. Ez ebben 
a formában nem helytálló, mert a június 27-i ülésen arról született döntés, hogy az ingatlanhoz 
ivóvizet biztosít az önkormányzat, szennyvizet nem. Véleménye szerint nem jó a 26/2012.(II.29.) 
számú határozat, elírás történt.

Bartha Gábor polgármester: Kérte a 2012. február 29-i jegyzőkönyvet, majd 15 óra 23 perckor 
szünetet rendelt el.

 

S z ü n e t  u t á n :
 

Bartha  Gábor  polgármester: Megállapította,  hogy  a  jegyzőkönyv  alapján  a  26/2012.(II.29.) 
határozat szövege az 1. napirendi pontban rögzítetteknek megfelel.

Berta  Sándorné  jegyző: Hozzászólásában  elmondta,  hogy  a  beszámolóban  a  lejárt  határidejű 
határozatokról szóló beszámolóban a döntések időrendi sorrendbe vannak szedve. Most jött el az 
ideje,  hogy ennek a határozatnak a végrehajtásáról beszámoljon a polgármester.  A határozatban 
foglaltak  végrehajtásának  szeptember  1.  volt  a  határideje.  A  1602/6  hrsz-ú  ingatlan 
közműellátásának biztosítását az év során többször is tárgyalta a testület. Szóba került a kisajátítás 
lehetősége is, hogy annak a munkarészei készüljenek el.  Ez megtörtént. A kisajátítás aztán nem 
valósult meg, egyébként ez a Kormányhivatalhoz tartozó hatáskör. Az utolsó döntés értelmében az 
ivóvíz vezetésére van tervezési ajánlat. A meghívó szerinti 24. napirenddel a téma újból érintve lesz. 

Elekes István képviselő: Az orvosi rendelő elé padok kihelyezésére az önkormányzat 400.000 Ft-ot 
különített el. Kérte a polgármestert, adjon az ügyről bővebb tájékoztatást.

Bartha  Gábor  polgármester: Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  kihelyezett  felépítmény  az 
óvodától  került  át  a  rendelő  elé.  Ennek  belső  szerkezet  elosztása  olyan,  hogy  padot  lehet 
hozzáerősíteni.  A  még  hiányzó  burkolást  az  önkormányzat  fizikai  állománya  végzi.  Ilyen 
szerkezetre az elkülönített összeg nem nyújtott volna fedezetet, egy darab pad bekerülési költsége 



50.000 Ft. Optimális és takarékos megoldás fog születni.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Hozzászólásában elmondta, a 89/2012.(V.30.) számú határozat 
szerint konténerbérlésre 1.000.000 Ft-ot kért az önkormányzat, a beszámoló szerint 280.000 Ft lett 
átutalva. Kérdezte, az összeg bruttó, vagy nettó?

Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta az alpolgármester asszonyt, hogy a kiadott írásos anyag 
szerint az összeg bruttó.

Kőműves Károlyné alpolgármester: A fennmaradó összegnek vissza kell kerülni a tartalék alapba.

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Elmondta, a konténerek bérlésére 280.000 Ft lett elkülönítve.  

Berta  Sándorné  jegyző: Javasolta  szünet  elrendelését,  mivel  a  május  30.  napi  jegyzőkönyvben 
rögzítve van a döntés.

Bartha Gábor polgármester: Kérte a 2012. május 30-i  jegyzőkönyvet,  majd 15 óra 30 perckor 
szünetet rendelt el.

 

S z ü n e t  u t á n :
 

Bartha  Gábor  polgármester: Felolvasta  szó  szerint  a  jegyzőkönyvből  a  89/2012.(V.30.)  számú 
határozatot a megjelölt határidővel és annak felelősével. A határozat alapján a felmerülő költségek 
az általános tartalékot terhelik konkrét összeg megjelölése nélkül.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Elfogadta, hogy az emlékezete szerinti 1.000.000 Ft nem lett 
megjelölve.  A 99/2012.(VI.27.)  számú  határozat  alapján  2.600.000  Ft  folyt  be  a  Víziközmű 
Társaság részére biztosított szabad pénzeszközből. Kérdezte, ez az összeg naprakész tájékoztatás, 
vagy az I. félév végéig befolyt összeget mutatja? Az előző napi pénzügyi bizottsági ülésen Boros 
Lajosné pénzügyi ügyintéző 5.000.000 Ft-ról adott tájékoztatást.

Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatást kért a szeptember 7-i és szeptember 12-i állapotról.

Boros  Lajosné  pénzügyi  ügyintéző: Az  előterjesztés  készítésekor  2.600.000  Ft  volt  az  aktuális 
összeg,  ami  az  adóügyi  ügyintéző  tájékoztatása  alapján  szeptember  11-ig  5.010.000  Ft-ra 
emelkedett.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérdezte, a 116/2012.(VII.23.) számú határozatban a pinceszint 
kialakításáról van szó?

Elekes István képviselő: Elmondta, ebben a határozatban nem a pinceszint kialakításáról döntött a 
testület, hanem a kibontott vizesblokkok felhasználásáról.

Bartha Gábor polgármester: Kérte  a  2012.  július  27-i  jegyzőkönyvet,  majd 15 óra  36 perckor 
szünetet rendelt el.

 

S z ü n e t  u t á n :
 

Bartha Gábor polgármester: Elmondta, a jegyzőkönyv és a beszámoló szövege szerint a testület a 
Petend-Ép Kft. árajánlatát fogadta el az iskola kiszolgáló helységeinek felújítási munkáira. 

Molnár  Gabriella  képviselő: Hozzászólásában  elmondta,  a  temetőkben  kiépítésre  kerülő 
vizesblokkokról  már beszélt  a  testület.  Az általános iskolából  az átépítés  után kikerülnek olyan 
szaniter áruk, amiket a temetőkbe ki lehet helyezni. Kérdezte, a kint lévő mobilwécéket meddig 
bérli az önkormányzat?

Bartha Gábor polgármester: Válaszában tájékoztatta a képviselő asszonyt arról, hogy az ÁNTSZ 



előírásait  kell  betartani.  December  31–ig  van  szerződése  az  önkormányzatnak  a  mobilwécék 
bérlésére. Javasolta, a fagyos idő beállta után már ezek ne legyenek kint a temetőknél. A kibontott 
fajansz anyagokat a kivitelezést végző Míves Kft. elvitte. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a 
továbbiakban nem mobilwécét helyez ki a temetőkbe, akkor a szükséges szaniter árukat be kell 
szerezni. Az ürítésekből az derül ki, hogy nagy szükség nincs ezekre a létesítményekre, ellenben az 
előírásokat  be kell  tartani.  A lakosság részéről  vizesblokk kihelyezésére eddig nem jelentkezett 
igény, az uniós előírások viszont megkövetelik. Nem az önkormányzat kára, ha elfagyás történik, 
ettől függetlenül nem javasolja, hogy a szerződésben meghatározott időpontig, december 31-ig a 
mobilwécék üzemeljenek.

Román  Erika  képviselő: Hozzászólásában  elmondta,  a  keresztnél  volt  egy  útbaigazító  tábla 
világítással, amit Blaskovics Iván készített. A tábla le lett szerelve. A lakók közül többen jelezték, 
hogy  kerüljön  vissza  a  helyére,  mert  nagyon  jó  tájékozódási  pont  volt.  A lakók  igényét  is 
tolmácsolva  kérte,  a  korai  sötétedés  előtt  gondoskodjon  az  önkormányzat  arról,  hogy  a  tábla 
világítással együtt kerüljön vissza, segítve ezzel a könnyebb eligazodást. 

Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy sajnálatos módon a világítást hetente 
tönkretették.  Volt,  hogy egy héten két  alkalommal  szerelték  ki  a  feszültség  alatt  álló  izzót.  Az 
energiatakarékos  izzónak  darabja  3.200  Ft.  A szóban  forgó  kereszteződéshez  kandeláber  fog 
kikerülni, ennek az ügyét kell meggyorsítani. Fa villanyoszlopot kapott volna már az önkormányzat, 
de az véleménye szerint nem lenne méltó a település kapujában. A keszthelyi Kastély-kanyarban a 
nyár  folyamán  történt  kandeláber  csere,  de  következő  nap,  mire  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzata  jelezte  erre  vonatkozó  igényét,  már  máshova  kerültek.  Világítás  nélküli  tábla 
ismételten lesz kitéve.  Megköszönte képviselőtársa ez ügyben tett észrevételét.

Elekes István képviselő: Az 1. napirend mellékletéből kitűnik, hogy a keszthelyi Roma Kisebbségi 
Önkormányzat településünk együttműködését kérte. Kérdezte, ez miben fog megnyilvánulni? 

Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta képviselőtársát, hogy a Roma Kisebbségi Önkormányzat 
vezetője, Horváth Ferenc tűzifára kért segítséget.

Elekes István képviselő: Véleménye szerint a településről készülő „image” rövidfilm készítésébe 
helyi, idegenforgalmi tevékenységet végző vállalkozókat is be lehetne vonni. Kérdezte, az ügyben 
az önkormányzat részéről merült fel az ötlet, vagy az önkormányzat felé érkezett a megkeresés?

Bartha Gábor polgármester: Helyi lakos, lokálpatrióta, sikeres filmkészítő kereste meg ötletével az 
önkormányzatot,  aki  Keszthely  Város  Önkormányzatának  a  közelmúltban  készített  hasonló 
rövidfilmet.  A Sümegi  úton  lévő  Napraforgó  étterem  és  Andrea  Panzió  rendelkezik  internetes 
oldallal. A Club Dobogómajor egy szállodalánc része. A rövidfilm kizárólag a településről szólna, 
ami az önkormányzat honlapján használható lenne.

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: A  beszámoló  jelentésében  a  polgármesteri  keret 
felhasználásából  az  iskolai  évzáróra  számítógép  perifériák  biztosítására  134.000  Ft  lett 
meghatározva. Kérdezte, ez nettó összeg?  Ennek az összegnek nincs reprezentációs adója? 

Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta  az alpolgármester  asszonyt,  hogy a beszámoló végén 
összegezve van a reprezentációs adó.

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: Kérdezte,  a  dálnoki  iskolába  vitt  televízió  adója  ebben  az 
összegben  benne  van?  A  szintén  Dálnokra  vitt  úszómedencének  is  kellene,  hogy  legyen 
reprezentációs adója.

Bartha  Gábor  polgármester: Kérte  Boros  Lajosné  pénzügyi  ügyintézőt,  adjon  tájékoztatást  az 
ügyben. A jelentésben szereplő tételek is a tőle kapott információkon alapulnak.

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: A jelentésben szereplő 88.000 Ft a dálnoki iskolába vitt TV 
adója. Később derült ki, hogy úszómedence is lesz ajándékozva, annak az adója ebben az összegben 
nincs benne, az később került elszámolásra. 



Bartha  Gábor  polgármester: Egyéb  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  beszámoló 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

2.)    Dálnoki kirándulás költségeiről szóló elszámolás
      Előadó: Bartha Gábor polgármester

      (szóbeli előterjesztés) 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Kőműves Károlyné 
alpolgármesternek, a napirend előterjesztőjének.

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: Elmondta,  vélhetően  félreértette  a  kérést  Bartha  Gábor 
polgármester. Az előző testületi ülésen fogalmazódott meg az elszámolás készítésére irányuló kérés. 
Tartalmát  tekintve  azokról  a  felmerült  költségekről  kért  tájékoztatást,  melyek  az  önkormányzat 
költségvetését  terhelik.  Az  elszámolás  elkészült,  viszont  a  delegáció  magánjellegű  kiadásait  is 
tartalmazza. A küldöttség nem baráti látogatás. Amennyiben a polgármester úr lemond a küldöttségi 
pénzről, akkor ez legyen leírva. Senki nem kívánt a delegáció tagjainak pénztárcájába betekinteni. 
Kérdezte, a dálnokra kivitt olajkép hogyan került az önkormányzathoz, az kinek a tulajdona és miért 
nincs könyvértéke? Ezek szerint egy értéktelen kép lett Cserszegtomaj Község díszpolgára részére 
adományozva? Arra volt kíváncsi, hogy a kiránduláshoz rendelt 100.000 Ft mire lett elköltve. Ez 
benne is van az elszámolásban. Továbbá a sofőr kiküldetési költsége lett volna lényeges tartalmi 
elem.  Felháborodását  fejezte  ki  a  kapott  elszámolásban  leírtak  miatt.  Továbbra  is  ragaszkodott 
ahhoz, hogy a kérésnek megfelelő, új elszámolás szülessen a számlákkal igazolt kiadásokról.

Bartha  Gábor  polgármester: Véleménye  szerint  nem  szabadott  volna,  hogy  a  Polgármesteri 
Hivatalnak  pénzbe kerüljön  a  kirándulás.  Ez  egy önkormányzati  kiküldetés  volt.  Ami  nem lett 
kifizetve, hogy az mennyibe került volna, azt nem lehet elszámolni. A sofőrtől nem fogadott el az 
önkormányzat pénzt, a határtól saját költségű volt az utazás.  Az olajkép nem értéktelen,  hanem 
könyvértéke  nincs.  Aki  az  önkormányzat  gazdálkodásával  kapcsolatban  –  legyen  az  a  dálnoki 
küldöttség  útja  –  szabálytalanságról,  törvénysértésről  tud,  forduljon  a  keszthelyi 
Rendőrkapitánysághoz, vagy az ügyészséghez. Alaptalan dolgokkal senki ne vádaskodjon. Javasolta 
az alpolgármester asszonynak, az olajképpel kapcsolatban tegyen feljelentést.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Nem rendőrségi feljelentést kíván tenni, számlát szeretne látni a 
festményről.  Ismételten  megkérdezte,  kinek  a  tulajdonát  képezte  a  kép?  Kérdéseire  a 
polgármestertől  várta  a  választ.  Az  elszámolásban  leírtakból  hiányolta,  hogy  a  sofőrnek  járó 
kiküldetési költség nem lett igénybe véve. 

Elekes István képviselő: A kimutatáson nem szerepelnek a reprezentációs adók.

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: Ragaszkodott  ahhoz,  hogy új,  számlákkal  igazolt  kimutatás 
készüljön. Szerepeljen benne például a gravírozás, a keretezett üveg és a festmény számlájának 
másolata. A szóban forgó kép valakinek jelen pillanatban hiányzik. Tárgyjutalomra 100.000 Ft lett 
megállapítva a díszpolgári cím mellé.

Bartha  Gábor  polgármester:  Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  régi  polgármesteri  hivatal 
épületében  volt  a  kép  300  db  másik  mellett.  Onnan lett  kiválasztva.  Időközben  kiderült,  hogy 
könyvértéke  nincs,  ezért  értéket  nem  lehet  hozzá  rendelni.  Amennyiben  rendőrséghez,  vagy 
ügyészséghez fordul az alpolgármester asszony, figyelmébe ajánlott egy másik, 2010-ben szintén 
díszpolgárnak adományozott festményt. A 100.000 Ft ki is merült. 66.040 Ft lett elköltve, illetve a 
reprezentációs adó.



Kőműves Károlyné alpolgármester: Kihangsúlyozta, senki pénztárcájába nem akart belenézni. Egy 
küldöttségnek  feladata  van,  a  költségeket  nem  saját  zsebből  kell  fedezni.  Arról  kellett  volna 
tájékoztatást adni, hogy a tagok a küldöttségnek járó költségeket nem vették igénybe. Polgármester 
úr a kérést nem jól értelmezte, félreértés történt.

Bartha Gábor polgármester: Véleménye szerint nem ad félreértésre okot egy olyan kérés, hogy a 
dálnoki kirándulás költségeiről készüljön kimutatás. Ezt követően felolvasta a hozzá intézett levelet, 
mely alapján egy mindenre kiterjedő, részletes elszámolás készüljön az útról. Az elszámolás része, 
hogy a kapcsolódó pénzügyi bizonylatok a hivatalban megtekinthetők.

Egyéb hozzászólás hiányában lezárta a napirend további tárgyalását.

 

3.)    Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Közétkeztetési 
Központ élelmezési szabályzatának jóváhagyása  

         Előadó: Bartha Gábor polgármester

   (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva.)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles  András  György  bizottsági  elnök: A  bizottság  2  igen  szavazattal  a  határozati  javaslat 
elfogadást javasolta. 

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: Az  előző  napi  munkaértekezleten  is  javasolta,  hogy  a 
szabályzat 3.1. pontjának „Az élelmezésvezető javaslattételi jogai” szövegrész „Az élelmezésvezető 
javaslattételi lehetőségei” szövegre módosuljon. 

Elekes István képviselő: Kérdezte, a havi egy alkalom az étkezési díjak befizetésére elegendő?

Palkovics Zoltánné élelmezés vezető: Az egy alkalom nem feltétlen egy napot jelent, minden hónap 
20-a után a hónap utolsó napjáig van lehetőség a befizetésre. 

Román  Erika  képviselő:  Kérdezte,  az  ételek  sótartalma  ennyire  kardinális  kérdés,  hogy  a 
szabályzatban ki kell rá térni?

Palkovics  Zoltánné  élelmezés  vezető:  A só  tartalmú  ételízesítőket  ki  kell  vonni  az  ételekből, 
drasztikusan kell csökkenteni a só fogyasztását.

Berta Sándorné jegyző: A só fogyasztásának drasztikus csökkentését  nem rendelet  szabályozza, 
hanem a Táplálkozás Egészségügyi Intézet és az ÁNTSZ részéről van erre ajánlás. Egy esetleges 
ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítanak a felhasznált sómennyiségre.  

Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérdezte, pályáztatás során dől el, hogy az alapanyagok honnan 
kerülnek beszerzésre? 

Palkovics Zoltánné élelmezésvezető: Pályázat nem kerül kiírásra, a legkedvezőbb árajánlatot adó 
kereskedő a beszállító.

Bartha  Gábor  polgármester: Egyéb  hozzászólás  hiányában  felkérte  Kőműves  Károlyné 
alpolgármestert, ismertesse az élelmezési szabályzat szövegezésének általa javasolt módosítását. 

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: Javasolta,  a  szabályzat  3.1.  pontjának  szövege  „Az 
élelmezésvezető javaslattételi lehetőségei”szövegre módosuljon. 

Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a módosult szövegrész elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodással a Képviselő-testület a 
módosítást elfogadta.



Bartha  Gábor  polgármester:  Szavazásra  tette  fel  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:

 

130/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szabó  István  Általános  Iskola, 
Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Közétkeztetési Központ élelmezési szabályzatát jóváhagyja. 

 

4.) Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító 
Okiratának módosítása

        Előadó: Bartha Gábor polgármester

  (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva.)

         

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles  András  György  bizottsági  elnök: A  bizottság  2  igen  szavazattal  a  határozati  javaslat 
elfogadást javasolta.

Palkovics Zoltánné élelmezésvezető: Elmondta, a jövő héttől 2 fővel emelkedik a szociális étkezők 
száma. A holnapi napon 366 adag étel készül. Kérdezte, nem lesz –e kevés a 375 adagszám?

Berta Sándorné jegyző: A mostani módosítással a pályázatnak kell megfelelni. Év végén, az iskola 
átadásakor újból módosításra szorul az okirat. A záró projektben kell a 375 adagszámnak szerepelni.

Román Erika képviselő: Kérdezte, ha a következő módosításig a 375 főt meghaladja a napi étel 
adagszám, nem jelent problémát? 

Juhászné  Gyutai  Anikó  intézményvezető: A meghatározott  étel  adagszám minimum létszám,  ez 
túlléphető.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

131/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Szabó  István  Általános 
Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a következők szerint:

 

1.        Az Alapító Okirat 20/A. pontja az alábbiak szerint módosul:

„20/A. A Közétkeztetési Központ napi étel adagszáma: 375.”
2.        Hatályba lépés napja: 2012. október 1.

 



Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson 
való átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2012. szeptember 18.

Felelősek:       Berta Sándorné jegyző

                        Juhászné Gyutai Anikó igazgató

 

5.) Beszámoló a Szabó István Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanév munkájáról
        Előadó: Bartha Gábor polgármester 

  (beszámoló és árajánlat a jkv. mellé csatolva.) 

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles  András  György  bizottsági  elnök: A bizottság  2  igen  szavazattal  a  beszámoló  elfogadást 
javasolta.  Továbbá  a  bizottság  elfogadta  azt  a  javaslatot,  hogy  az  óvodai  dolgozók  körében 
státuszbővítéssel  3  fő legyen alkalmazva 2013.  június  30-ig.  A takarítógép vásárlására  irányuló 
kérelmet szintén jóváhagyta a bizottság. 

Juhászné Gyutai  Anikó intézményvezető: Elmondta,  a  gépet  a  tornatermen kívül  az iskola felső 
folyosóin is lehetne használni. A kapott árajánlat 30 napig érvényes. Továbbá a karbantartót, aki az 
iskolának, óvodának és a konyhának is karban tart, jó lenne újból 8 órás munkaidőre visszanyerni.  
Leginkább olyan emberre lenne szükség, aki egyben a tornatermet is takarítaná. A délutáni edzések 
után ki lehetne takarítani, reggel tisztán kapnák az iskola diákjai. Most kora hajnalban végzi a 2 
takarítónő ezt a munkát.

Román  Erika  képviselő: Komoly  problémát  okoz  a  többi  önkormányzati  épület  takarítása  is. 
Véleménye szerint, ha a jelenlegi 2 fő helyett 3 fő takarító dolgozna, be lehetne osztani közöttük 
heti  leosztásban  a  tornatermet,  öltözőt,  teleházat  és  a  kultúrházat.  A  gépi  segítség  további 
könnyebbséget jelentene. Ha napi 8 órában alkalmaz az önkormányzat 1 fő gondnok-takarítót, ez 
már kizárólag szervezés kérdése. A státuszbővítésnél az idei évben 3 hónapról van szó.

Szeles  András  György  képviselő:  Az átalakított  épületben  más  műszaki  megoldások  vannak,  a 
karbantartónak nehéz dolga lesz.

Bartha Gábor polgármester: Elmondta, az önkormányzati törvény alapján köteles az önkormányzat 
biztosítani  az  intézményeinek  működtetését.  A  szóban  forgó  státuszbővítéshez  és  a  gép 
beszerzéséhez kell fedezetet biztosítani.

Palkovics  Zoltánné  képviselő:  Véleménye  szerint  is  nagy  szükség  van  a  jelenlegi  karbantartó 
munkájára. Jelenleg a munkaideje 12 órakor kezdődik, ez a délelőtti órákban többször problémát 
okozott,  szakembert  kellett  kisebb  meghibásodáshoz  hívni.  Javasolta,  kapja  vissza  a  8  órás 
munkaidejét. A tornaterem takarítása mellett el tudná látni gondnoki teendőit. A januári változások 
után a tornatermet működtesse továbbra is az önkormányzat.

Román Erika képviselő: Elmondta, a könyvtáros önkormányzati dolgozóként van nyilvántartva.

Juhászné Gyutai Anikó intézményvezető: Ez valóban így van, pedig a pedagógusi munkát közvetlen 
segítő  munkatársról  van  szó.  Januárig  marad  ez  az  állapot,  addig  az  alkalmazási  feltételeit 
jegyzőasszonnyal  pontosítani  kell.  Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  nagy  szükség  van  takarítógép 
beszerzésére.  Az  ülés  előtt  kiosztott,  tárgyi  feltételeket  is  tartalmazó  „iskolai  kérések”  között 
szerepel beszerzési értékkel megjelölve. A bővített iskola aulája, a hosszú folyosók és a kultúrház 
takarítása során egyaránt nagy hasznát lehet venni.



Szeles  András  György  bizottsági  elnök: A takarítógép  beszerzési  ára,  valamint  a  plusz  egy  fő 
takarító háromhavi, járulékokkal terhelt bére összesen 912.148 Ft.

Román Erika képviselő: Javasolta, a könyvtáros kerüljön át az általános iskola állományába, így a 
felszabaduló helyre legyen a gondnok-takarító felvéve. 

Palkovics Zoltánné képviselő: Mivel a tornaterem 2013. januártól az önkormányzathoz fog tartozni, 
a gondnok-takarító feletti munkáltatói jogokat már mostantól az önkormányzat gyakorolja.

Berta  Sándorné jegyző: Az 1  fő  gondnok-takarító  az  idei  év  3  hónapjára  intézményi  státuszba 
legyen helyezve. Januártól a többi dolgozóról is meg kell állapodni, majd akkor egyben kezelje az 
érintetteket az önkormányzat. 

Juhászné Gyutai Anikó intézményvezető: Javasolta, a gondnok-takarító munkaszerződése határozott 
időre, 2012. október 1-től 2012. december 31-ig szóljon. 

Bartha Gábor polgármester:  Javasolta, először a tornaterem üzemszerű működtetéséről szülessen 
döntés. Szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj 
Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tornaterem  működtetéséhez  takarítógép 
beszerzését  szükségesnek  tartja.  A gondnok-takarító  munkakör  betöltésére  1  főt  biztosít  2012. 
október 1-től 2012. december 31-ig. Fentiekhez az általános tartalék terhére összesen 1.000.000 Ft-
ot különít el. 

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

132/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tornaterem  működtetéséhez 
takarítógép beszerzését szükségesnek tartja. A gondnok-takarító munkakör betöltésére 1 főt biztosít 
2012.  október  1-től  2012.  december  31-ig.  Fentiekhez  az  általános  tartalék  terhére  összesen 
1.000.000 Ft-ot különít el. 

 

Juhászné Gyutai Anikó intézményvezető: Kérte a képviselőket, döntsenek az óvodában 1 fő óvónő, 
1 fő gondozónő és 1 fő dajka kinevezéséről. Korábbi határozat alapján erre októberben tér vissza a 
testület. Az óvoda működtetését január 1-től is az önkormányzat látja el. 

Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel  a szóbeli  határozati  javaslat  elfogadását,  mely 
szerint  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  50/2012.(IV.25.) 
határozatában  foglaltakat  felülvizsgálta.  A Szabó  István  Általános  Iskola,  Óvoda  és  Egységes 
Óvoda-bölcsőde óvodájának működtetéséhez 1 fő óvónő, 1 fő gondozónő és 1 fő dajka státuszok 
betöltéséhez  hozzájárul.  Az ehhez  szükséges  fedezet  biztosítására  kötelezettséget  vállal  a  2013. 
június 30-ig a 2013. évi költségvetésben. 

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:

 

133/2012. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 



Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 50/2012.(IV.25.)  határozatában 
foglaltakat felülvizsgálta.  A Szabó István Általános Iskola,  Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
óvodájának  működtetéséhez  1  fő  óvónő,  1  fő  gondozónő  és  1  fő  dajka  státuszok  betöltéséhez 
hozzájárul. Az ehhez szükséges fedezet biztosítására kötelezettséget vállal a 2013. június 30-ig a 
2013. évi költségvetésben. 

 

Bartha Gábor polgármester: A kérések között szerepel az intézmény Széles utca felőli lekerítése. 
Javasolta, határidő megjelölése nélkül, de legkésőbb az ősz végéig önkéntes munkával legyen a 
kerítés megépítve, anyagköltségre az önkormányzat 800.000 Ft-ot különítsen el az általános tartalék 
terhére.

Elekes István képviselő: Hozzászólásában elmondta, amennyiben valóban önkéntes munkával épül 
meg a kerítés, szívesen részt vesz a munkában. Az önkéntes munkánál véleménye szerint szükség 
van egy koordinátorra.

Szeles András György képviselő: Vállalta a munka koordinálását. 

Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel  a szóbeli  határozati  javaslat  elfogadását,  mely 
szerint  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szabó  István  Általános 
Iskola,  Óvoda és  Egységes  Óvoda-bölcsőde Széles  utca felőli  kerítésének megépítését  önkéntes 
munkával  valósítja  meg.  Anyagköltségre  bruttó  800.000  Ft-ot  különít  el  az  általános  tartalék 
terhére.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:

 

134/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szabó  István  Általános  Iskola, 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Széles utca felőli kerítésének megépítését önkéntes munkával 
valósítja meg. Anyagköltségre bruttó 800.000 Ft-ot különít el az általános tartalék terhére.

 

Felelős: Szeles András György képviselő

Határidő: 2012. október 31.

 

Bartha  Gábor  polgármester: Szavazásra  tette  fel  a  Szabó  István  Általános  Iskola  és  Óvoda 
2011/2012. tanév munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta:

 

135/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó István Általános Iskola és 
Óvoda 2011/2012. tanév munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

6.) Szabó István Általános Iskola és Óvoda Általános Iskolája, Óvodája és Konyhája 
korszerűsítése és bővítése (NYDOP-2010.5.3.1) pályázat könyvvizsgálói tevékenység 



ellátására árajánlatok elbírálása
         Előadó: Bartha Gábor polgármester

         (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles  András  György  bizottsági  elnök: A bizottság  az  ajánlattevők  közül  2  igen  szavazattal  a 
Karanta Audit Zrt. (Budapest) árajánlatának elfogadását javasolta. 

Bartha  Gábor  polgármester:  Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által javasolt kiegészítéssel.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 

 

136/2012.(VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó István Általános Iskola és 
Óvoda  Általános  Iskolája,  Óvodája  és  Konyhája  korszerűsítése  és  bővítése  a  Nyugat-dunántúli 
Operatív Program keretén belül „Kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódóan könyvvizsgálói tevékenység ellátására a beérkezett ajánlattevők 
közül a Karanta Audit Zrt-t (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.) bízza meg, 200.000 Ft + ÁFA 
Ft összeggel.

Felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2012. szeptember 20.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

7.) Szabó István Általános Iskola és Óvoda konyhaüzem működésének biztosítása
     Előadó: Bartha Gábor polgármester

     (előterjesztés és árajánlat a jkv. mellé csatolva) 

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  az  előterjesztést.  Kérte  a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: Elmondta, a bizottság az ügyet tárgyalta, de nem foglalt 
állást.  Az  erre  a  célra  betervezett  nettó  100.000  Ft  nem nyújt  fedezetet.  A bizottsági  ülés  óta 
beérkezett árajánlatban bruttó 238.000 Ft szerepel.

Bartha  Gábor  polgármester:  Egyéb  hozzászólás,  kiegészítés  hiányában  szavazásra  tette  fel  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  elfogadását  azzal  a  módosítással,  hogy  a  gázmérő 
beszerzési értéke bruttó 238.000 Ft-ra módosul.

A  szavazást  követően  megállapította,  hogy  egybehangzó,  7  igen  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

137/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat



 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabó István Általános Iskola és 
Óvoda korszerűsítés,  bővítés  beruházás során megvalósult  konyhaüzem működéséhez szükséges 
gázmérő beszerzését bruttó 238.000,- Ft értékben jóváhagyja. A megrendelésre fedezetet biztosít az 
általános tartalék terhére.

Határidő: 2012. október 1.   

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző  

 

8.) Cserszegtomaji iskola beruházáshoz nyújtott segítség megköszönése
     Előadó: Bartha Gábor polgármester

     (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  az  előterjesztést.  Kérte  a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság 2 igen szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadást javasolta. Nagy segítség volt, hogy a Reziben működő közétkeztetést 
biztosító konyha elvállalta Cserszegtomaj nyári étkeztetését. 

Bartha Gábor polgármester: Kérte képviselőtársait, a Rezi Község Polgármestere által szeptember 
24-én 18 órára összehívott soros testületi ülésen vegyenek részt. A köszönetnyilvánításra az első 5 
percben kerül sor. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását.

A  szavazást  követően  megállapította,  hogy  egybehangzó,  7  igen  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

138/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Cserszegtomaj Község, Cserszegtomaj 
lakossága nevében köszönetét fejezi ki Rezi község lakóinak, Rezi Község Polgármesterének, Rezi 
Község Önkormányzatának Képviselő-testületének, a Rezi közétkeztetését ellátó konyha minden 
dolgozójának a Cserszegtomaji  Szabó István Általános Iskola és Óvoda és konyha felújításához 
nyújtott önzetlen segítségért, a 2012. év nyár folyamán a közétkeztetés minden tekintetben kiváló 
biztosításáért.

A  kivitelezővel  történt  egyeztetés  alapján  Rezi  közétkeztetését  biztosító  konyha  technikai 
körülményeinek javítására nagykonyhai szagelszívót ajándékoz.

A határozatban foglaltak tolmácsolására Rezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 
szeptember 24-én 18 órakor kezdődő ülésén kerül sor.

Határidő: 2012. szeptember 24. 18 óra

Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 

  9.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
         Előadó: Bartha Gábor polgármester

         (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)



 

Bartha  Gábor  polgármester: Ismertette  az  előterjesztést.  Kérte  a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság 2 igen szavazattal az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezet elfogadást javasolta. 

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: Hozzászólásában  elmondta,  az  1/1.  számú  mellékletben 
szerepel a képviselő testület 18.346.000 Ft összegű személyi juttatása, melynek munkaadót terhelő 
járuléka 5.759.000 Ft, dologi kiadás pedig 4.747.000 Ft. Kérdezte,  az összegek miből tevődnek 
össze?

Bartha  Gábor  polgármester: Kérte  Boros  Lajosné  pénzügyi  ügyintézőt,  adjon  az  ügyben 
tájékoztatást.

Boros  Lajosné  pénzügyi  ügyintéző: Elmondta,  a  személyi  juttatás  a  képviselők  tiszteltdíja, 
költségtérítése, valamint a polgármester bére. A munkaadói járulék az ezekhez tartozó járulékok, a 
dologi  kiadások  pedig  a  képviselő-testület  és  az  önkormányzat  munkájával  kapcsolatos 
reprezentációs  kiadások.  Például  a  polgármesteri  munkakörhöz  tartozó  irodaszerek,  illetve  ide 
sorolandók  az  új  államháztartási  törvény  alapján  az  önkormányzatot  érintő  postaköltség  és  a 
kapcsolódó ÁFA.

Elekes  István  képviselő: Kérdezte,  a  sportlétesítmények  fenntartásánál  ugyan  így  értendő  éves 
szinten  a  munkabér,  a  járulékok?  Dologi  kiadások  közé  tartozik  a  tisztítószer,  valamint  a 
rezsiköltség? 

Boros  Lajosné  pénzügyi  ügyintéző: Megerősítette  Elekes  István  képviselő  által  elmondottakat, 
valamint kiegészítette azzal, hogy a sportpálya fenntartása is ide sorolandó.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérdezte,  a  háziorvos  kiadásaira  megállapított  2.345.000 Ft 
összegű kiadás mit foglal magában? 

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta az alpolgármester asszonyt, hogy ide tartozik az 
épület rezsiköltsége és a tisztítószerek. Az előző év teljesülése alapján lett az idei évre vonatkozó 
összeg betervezve. A rendelet-tervezetben szereplő előirányzat módosítás nem tartalmaz teljesítést.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Kérte  Boros Lajosné pénzügyi  ügyintézőt,  hogy készítsen a 
helyi utakra fordított költségekről 2012. január 1-től kezdődően havi bontásban kimutatást.

Boros  Lajosné  pénzügyi  ügyintéző: Biztosította  az  alpolgármester  asszonyt,  hogy  a  kimutatás 
elkészítésének nincs akadálya. Javasolta, tartalmát tekintve előtte egyeztessenek.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Elmondta, az elvégzett munkák költségeiről szóló számlákat 
szeretné látni.

Berta Sándorné jegyző: Tájékoztatta az alpolgármestert, hogy a képviselők élhetnek irat betekintési 
jogukkal.

Bartha Gábor polgármester: Kérte képviselőtársait, hozzászólásaik a napirendhez kapcsolódjanak, 
ami  jelen  esetben  az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetési  rendeletének  módosítása.  Az  utak 
állapota, illetve a javításukra fordított összeg külön téma.

Román Erika képviselő: Kérdezte, mennyi a tartalékalapban lévő pénzösszeg?

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Az alapban 2.934.000 Ft van, ehhez adódik hozzá 5.010.000 Ft, 
ami a Víziközmű Társulat felé megelőlegezett hitelből visszafolyt.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet 
elfogadását.

A szavazást  követően  megállapította,  hogy  5  igen,  1  nem  szavazattal  és  1  tartózkodással  a 



Képviselő-testület a következő rendeletet alkotta:

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012.(IX. 13.) önkormányzati rendelete

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012 (IV.26.) és 
13/2012 (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012 (I.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról
10.) Hatályos önkormányzati rendeletek deregulációja 

                    Előadó: Bartha Gábor polgármester                   

                    (szóbeli előterjesztés)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság 2 igen szavazattal az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezet elfogadást javasolta. 

Berta Sándorné jegyző: Megköszönte Varga Viktória jegyzői referensnek az előterjesztés készítése 
során  kifejtett  alapos  munkáját.  Elmondta,  a  Barát  utcai  Arborétum helyi  védelem alatt  áll.  A 
Kormányhivatal  (régebben  Közigazgatási  Hivatal) kérte  ennek  felülvizsgálatát.  A felülvizsgálat 
elindult 2011-ben. Miután kiderült, hogy a 19/2011.(III.16.) VM rendelet rendelkezése alapján az 
Arborétum szerepel az arborétumok jegyzékében is, 2011. decemberben kért állásfoglalást a helyi 
védettség megszűntetésére a Természetvédelmi és az Erdészeti Hatóságtól. Az állásfoglalás a mai 
napig nem érkezett meg. Újabb megkeresésben ismételten kérni fogja az állásfoglalást. 

Bartha Gábor polgármester: Hozzászólásában elmondta, a cserszegi templom helyi védettség alá 
helyezése elkezdődött, elkészültek a szükséges dokumentációk.

Elekes István képviselő:  Az önkormányzat a régi hivatal épületet bérbe kívánja adni. Ehhez nem 
szükséges a tervezet szerint hatályon kívül helyezendő 14/2001.(XI.19.) számú rendelet?

Berta Sándorné jegyző: Az 1993-as lakástörvény előírta, hogy azok az önkormányzatok, melyek 20-
nál több bérlakással rendelkeznek, kötelesek rendeletet alkotni. Cserszegtomajon bérlakás tudomása 
szerint nem volt. A helyiséggazdálkodásnál, amit nem lakás céljára szolgáló helyiségnek is szoktak 
nevezni, egyedi határozattal dönthet a testület, nem szükséges rendelettel szabályozni. Mivel nincs 
lakás az önkormányzat tulajdonában, okafogyottá vált a fent említett helyi rendelet.  

Román Erika képviselő: Szolgálati lakások voltak Cserszegtomajon, amit megvásároltak.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi rendelet alkotta:

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (IX.13). Önkormányzati rendelete

Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 

       11.)  A felsőoktatás  önkormányzati  ösztöndíjról  szóló  22/2006.(IX.26.)  önkormányzati 
rendelet módosítása 



                   Előadó: Bartha Gábor polgármester

                   (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

                

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a  napirendi  pontot.  Kérte  a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság 2 igen szavazattal az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezet elfogadást javasolta. 

Bartha  Gábor  polgármester:  Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  rendelet-tervezet 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi rendelet alkotta:

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012. (IX.13.) Önkormányzati rendelete

a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról szóló 22/2006.(IX.26.)  számú rendeletének
módosításáról

 

12.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester

                    (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság 2 igen szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadást javasolta. 

Bartha  Gábor  polgármester:  Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

139/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. I. félévi pénzügyi beszámolót az 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 

 

13.)  A Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2013.  évi 
fordulójához való csatlakozás tárgyalása.
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester

                   (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 



Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a  napirendi  pontot.  Kérte  a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság 2 igen szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadást javasolta. 

Román  Erika  képviselő: Elmondta,  a  rendeletmódosításnak  köszönhetően  több  helyi, 
felsőoktatásban tanuló diákot tud az önkormányzat támogatni. Javasolta, a határozati javaslat szerint 
2013. évben erre a célra biztosított összeget emelje meg a testület.

Elekes  István  képviselő: Egyetértett  képviselőtársa  javaslatával.  A  visszautalt  125.000  Ft 
felhasználásával ez megoldható.

Berta Sándorné jegyző: A jövő évi költségvetést terheli a megállapított összeg. A tegnapi bizottsági 
ülésen szó volt erről, szükség esetén módosítja a testület a 2013. évi költségvetést. A beérkezett 
pályázatok fogják megmutatni, hogy milyen összegű fedezet biztosítására van szükség.   

Szeles András György képviselő:  Véleménye szerint szükségtelen most megemelni az összeget, a 
beérkezett pályázatok ismeretében erre később is kerülhet sor. 

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

 

140/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
jogszabályoknak  megfelelően  kifejezett  és  visszavonhatatlan 
döntést hoz(ott) arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási 
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. 
évi fordulójához. 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok  részére  meghirdetésre  kerülő  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának a későbbiekben megküldésre kerülő Általános Szerződési 
Feltételeit  elfogadja,  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és 
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
fog eljárni.

Az  Önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  Ösztöndíjrendszer  2013.  évi  fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon on-line adatbázisban rögzíti.

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az on-line adatbázis használatáról szóló 
nyilatkozat aláírására.

Erre a célra a 2013. évi költségvetésében 1.100.000,- Ft-ot biztosít. 



Felelős: Bartha Gábor polgármester                             

Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

 

14.) Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. I. félévi 
beszámolója 

             Előadó: Bartha Gábor polgármester

             (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a  napirendi  pontot.  Kérte  a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság 2 igen szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadást javasolta. 

Bartha  Gábor  polgármester:  Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

141/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Rezi-Cserszegtomaj  Védőnői 
Szolgálatot  Fenntartó  Társulás  2012.  I.  félévi  költségvetésének  teljesülését  az  alábbiak  szerint 
hagyja jóvá:

 

A védőnői szolgálat 2012. I. félévi bevételeinek teljesülése:
            Tb finanszírozás                                             2823.- e/Ft

            Bérkompenzáció                                              164.- e/Ft

            2011. évi pénzmaradvány                                654.- e/Ft

            Összesen:                                                      3641.- e/Ft
 

A védőnői szolgálat 2012. I. félévi kiadásainak teljesülése:
            Személyi kiadások                                         1443.- e/Ft

            Munkaadót terhelő járulékok                           390.- e/Ft

            Dologi kiadások                                              866.- e/Ft

            Felhalmozási célú kiadások                             120.- e/Ft

            Összesen:                                                      2819.- e/Ft
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Rezi Község Polgármesteri Hivatalának.

Határidő: 2012. szeptember 15.

Felelős: Berta Sándorné jegyző



Bartha Gábor polgármester: 17 óra 28 perckor szünetet rendelt el.

 

S z ü n e t   u t á n :
 

15.) Teréz Anya Szociális Intézmény 2012. évi költségvetésnek módosítása
       Előadó: Bartha Gábor polgármester

       Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság 2 igen szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadást javasolta. 

Bartha  Gábor  polgármester:  Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta.

 

142/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hévízi  Teréz  Anya  Szociális 
Integrált  Intézmény  Fenntartó  Társulás  tagja  a  Teréz  Anya  Szociális  Intézmény  2012.  évi 
költségvetésének előterjesztés szerinti módosításával egyetért.

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot megküldje Hévíz Város Polgármesteri Hivatalának.

Határidő: 2012. szeptember 20.

Felelős: Berta Sándorné jegyző

 

16.) Tájékoztató Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2012. I. félévi 
munkájáról

             Előadó: Bartha Gábor polgármester

(Tájékoztató a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A beszámolóból külön kiemelte, hogy a 
Zalakaros-Hévíz  gerincű  kerékpárúthoz  Cserszegtomajon  kerékpáros  beálló  lett  megvalósítva. 
Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági  elnök: A bizottság 2 igen szavazattal  a tájékoztató elfogadását 
javasolta 

Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztató elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 



143/2012. (IX. 12.) Képviselő-testületi határozat:
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Hévíz  Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2012. I. félévi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

17.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
            Előadó: Bartha Gábor polgármester

(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)   

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság javaslata alapján a közmeghallgatás október 16-
án (kedd) és 17-én (szerda) legyen megtartva a határozati javaslatban szereplő helyszínek és kezdési 
időpontok változtatása nélkül. A bizottság módosító javaslatának oka, hogy több idő legyen a jövő 
évi költségvetés átgondolására.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság által módosított  határozati javaslatot.

A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta:

 

144/2012. (IX. 12.) Képviselő-testületi határozat:
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart a következő 
időpontokban és helyszíneken:

2012. október 16. (kedd) 18 óra Szabó István Általános Iskola (Iskola u. 17.)

2012. október 17. (szerda) 18 óra Cserszegi Kultúrház (Vadász u. 1.)

 

18.) Cserszegtomaj, Tomaji temető tartalékterület állapotának ügye
             Előadó: Bartha Gábor polgármester

(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság 2 igen szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását javasolta.

Bartha Gábor polgármester: Elmondta, az előző napi bizottsági ülésen elhangzott, hogy törmelék 
és szemét lerakását tiltó tábla kihelyezése ügyében intézkedjen az önkormányzat.

Elekes  István  képviselő: Véleménye  szerint  szükségtelen  az  emlékdomb  kialakítása,  mert 
akadályozza  az  önkormányzat  részéről  a  későbbiekben  felmerülő,  temetőbővítésre  irányuló 
elképzelést. Mindemellett a terület parkosítására szükség van.

Román Erika képviselő: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy bizonyos állásfoglalások alapján Tomaj 



vezérnek  nincs  köze  Cserszegtomajhoz.  Állítólag  a  település  neve  máshonnan  eredeztethető. 
Érdemes  lenne  utánanézni  Tomaj  vezér  történetének.  Véleménye  szerint,  ha  az  önkormányzat 
emlékművet kíván állítatni, az igazolt, valós tényen alapuljon. Javasolta, a település Hévíz felé eső 
részére kerüljön ki szép, vendégcsalogató emlékmű. 

Elekes  István  képviselő: A település  tomaji  részén  található  a  Margit-kilátó,  az  Orbán-tér,  az 
Arborétum, ellenben a cserszegi rész emlékműben jóval szegényebb. Elgondolkodtató, hogy inkább 
a település cserszegi részére legyen emlékmű állítva.

Román Erika képviselő: Az emlékmű állítását ki lehetne váltani a temetőkben lévő régi sírhelyek 
megőrzésével.  Mindkét  temetőben  sok  életveszélyes  sírhely-emlékmű  található,  melyek  sok 
problémát  okoznak.  Azokat  a  sírokat,  melyeknek  nincs  megváltva  a  sírhelyük,  össze  lehetne 
gyűjteni és a temető tartalékterületére kihelyezni. A szóban forgó terület méltó helye lehetne a régi 
síroknak egy, a település szempontjából kérdéses történelmi múltú vezér emlékének ápolása helyett. 
Az azonban örvendetes tény, hogy a temető egyre rendezettebb, egyre kevesebb a gyom és gaz.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat gondoskodik 
építési törmelék és hulladék lerakását tiltó tábla kihelyezéséről.

A szavazást  követően  megállapította,  hogy 6  igen  és  1  nem szavazattal  a  Képviselő-testület  a 
következő határozatot hozta:

 

145/2012. (IX. 12.) Képviselő-testületi határozat:
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Cserszegtomaj,  Tomaji  temető 
tartalékterület  állapotának  ügyében  előterjesztett  tájékoztatót  elfogadja.  Gondoskodik  építési 
törmelék és hulladék lerakását tiltó tábla kihelyezéséről.

Határidő: 2012. október 1.   
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 

 

19.) „Szabad Művészet” Alkotótábor Alapítvány megszűntetésének kezdeményezése
             Előadó: Bartha Gábor polgármester

             (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását javasolta, mivel nem sikerült az Alapítványt új tagokkal feltölteni. 

Bartha  Gábor  polgármester:  Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 

A szavazást  követően megállapította,  hogy hogy egybehangzó,  7  igen  szavazattal  a  Képviselő-
testület a következő határozatot hozta:

 

146/2012. (IX. 12.) Képviselő-testületi határozat:
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a cserszegtomaji „Szabad 



Művészet”  Alkotótábor  Alapítvány  megszüntetésének  kezdeményezésével,  a  polgári 
törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  74/E  §.  (3)  bekezdésének  második  mondatára 
hivatkozással, mely szerint az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált. 

A  megszüntetés  kezdeményezését  azzal  indokolja,  hogy  az  alapítvány  kezelő  szervének, 
kuratóriumának  tagjai  lemondtak,  egy  fő  kurátorral  az  alapítvány  működésképtelenné  vált.  Az 
Önkormányzat Képviselő-testülete korábbi döntései értelmében (35/2012. (II. 29.) és 52/2012. (IV. 
25.) számú határozatok) szükségesnek tartotta új kezelő szervezet kijelölését, azonban a lakosság 
felé intézett felhívás eredménytelen volt. 

Mindezekre tekintettel  felkéri a polgármestert,  hogy az alapítvány megszüntetésével kapcsolatos 
adminisztrációs és jogi lépéseket tegye meg.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

20.) „Cserszegtomaj zölden gondolkodik” című, NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0009 
azonosító számú projekt keretében teljes körű közbeszerzési eljárás lefolytatására kért 
árajánlatok elbírálása 
                 Előadó: Bartha Gábor polgármester

                (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester: Ismertette  az  előterjesztést.  Kérte  a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását javasolta.

Bartha  Gábor  polgármester:  Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

147/2012. (IX. 12.) Képviselő-testületi határozat:
 

„Cserszegtomaj  zölden  gondolkodik”  című,  NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0009  azonosító  számú 
projekt keretében teljes körű közbeszerzési eljárás lefolytatására a beérkezett ajánlattevők közül a 
Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft-t (1037 Budapest Toboz u. 1.) bízza meg, 215.000.- Ft 
+ ÁFA Ft összeggel.

Felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2012. szeptember 20.

 

      21.) Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
               Előadó: Bartha Gábor polgármester

   (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 



Bartha Gábor polgármester:  Ismertette  a napirendi  pontot.  Kérte a Szociális  Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját.

Molnár  Gabriella  bizottsági  elnök: Véleménye  szerint  az  előterjesztés  minden  szükséges 
információt tartalmaz a megalapozott döntéshez, azt nem kívánta kiegészíteni.

Bartha Gábor polgármester:  Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság az ügyet tárgyalta. Mivel még nem működik 
rugalmasan az Erzsébet-utalvány használata, nincsenek kialakítva a szükséges feltételek, a bizottság 
a  határozati  javaslat  elutasítását  javasolta.  Elmondta,  a  helyi  kisboltban  nem  fogadják  el 
fizetőeszközként az utalványt, továbbá a segélyezettek köréből többen közüzemi díjak kifizetésére 
fordítják a megállapított támogatás összegét.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6 nem szavazattal és egy tartózkodással az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elutasította.

 

      22.) Cserszegtomaj, Völgy u. – Lovas u. összekötésének útépítési tervezése
              Előadó: Bartha Gábor polgármester

              (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 

Bartha  Gábor  polgármester: Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

148/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  beérkezett  árajánlatokat 
megismerve a Gagarin utcát a (Völgy utcán, Lovas utcán) Kápolna sorral összekötő út tervezését 
meg  kívánja  valósítani.  A  tervezéssel  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  Zala  West-Plan  Bt-t 
(Zalaegerszeg  Páterdombi  út  44.)  bízza  meg.  A  tervezési  költség  pénzügyi  fedezetét  az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

Határidő: 2012. december 20.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

23.) Cserszegtomaj, Kápolna sori burkolt csapadékvíz elvezető átépítése 

                  Előadó: Bartha Gábor polgármester



       (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elutasította,  mivel  az  árajánlatok  műszaki  tartalma  eltérő.  Szükséges  újabb,  egységes  műszaki 
tartalmú ajánlatok bekérése a megalapozott döntéshozatalhoz.

Simon  Aladár  községgazda: Elmondta,  az  ajánlatok  bekérésekor  a  vállalkozók  nem  kaptak 
semmilyen iránymutatást, mindegyik a saját ötlete alapján, az általa gondolt megvalósításra adott 
ajánlatot.  Ezek  közül  most  a  legigényesebbet  lenne  ésszerű  elfogadni.  A  Kápolna  sor 
csapadékvízének  elvezetése  régi  probléma,  jelenlegi  állapotában  még  a  télen  elfunkcionál. 
Javasolta,  a  következő  év  költségvetésének  terhére  a  testület  gondolja  át  az  egész  utca 
burkolatcseréjét.  Ez  hozzávetőlegesen  20-30  millió  forintos  tétel,  de  a  megvalósítást  lehet 
szakaszolni, valamint a Lovas utcával összekombinálni.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Egyetértett a községgazda javaslatával, egyszer kellene jól a 
beruházást  megvalósítani.  Szükség  van  meder  kiépítésére,  ahol  a  csapadékvíz  elfolyhat. 
Elképzelhető,  hogy most  spórol  az  önkormányzat  több százezer  forintot,  de  esetleges  kárigény 
felmerülésekor kártérítésre milliókat is kifizethet. 

Berta Sándorné jegyző: Kérdezte, most tervezésről, vagy megvalósításról van szó?

Simon Aladár községgazda: A testület most 110 m-es szakaszon megvalósításról dönt.

Szeles András György bizottsági elnök: Kitartott álláspontja mellett, mely szerint az önkormányzat 
kérjen új árajánlatokat egységes műszaki tartalommal a következő testületi ülésre.

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Amennyiben az újabb ajánlatok valamelyike elfogadásra kerül, 
akkor az összeget az utak karbantartására, javítására át kell csoportosítani.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

149/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kápolna  sori  burkolt 
csapadékelvezető  átépítését  meg  kívánja  valósítani  és  az  árajánlatok  megoldásai  ismeretében 
egységes műszaki tartalommal árajánlatot kér a vállalkozóktól a következő képviselőtestületi ülésre.

Határidő: 2012. október 15.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

24.) Törzsök Csabáné Keszthely, Helikon u. 26. szám alatti lakos kérelme
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester

       (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.



Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását javasolta. Az ügyfél a kérelmében leírtak alapján az eljárás során felmerülő költségeket 
vállalja. Több hatóság érintett az ügyben, ne Cserszegtomaj Község Önkormányzata akadályozza az 
elképzelés megvalósulását.

Román Erika képviselő: Javasolta, ne csak a szóban forgó 3 ingatlan belterületbe vonásához járuljon 
hozzá  az  önkormányzat,  hanem  az  ügyhöz  kapcsolva  a  térképen  vízszintesen  az  egész  sorra 
tekintettel induljon el az eljárás.

Berta Sándorné jegyző: A testület nem hozhat ilyen döntést, a többi ingatlan tulajdonosa nem kérte 
a belterületbe vonást. A jelenlegi döntés kizárólag a kérelemben szereplő 3 ingatlanra vonatkozhat.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

150/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Törzsök  Csabáné  Keszthely, 
Helikon u. 26. szám alatti lakos által benyújtott kérelem alapján a tulajdonát képező Cserszegtomaj 
049/2.-049/3.-049/4. hrsz. ingatlanok belterületbe vonási eljárásának megindításához hozzájárul.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  jogszabályban  előírt  nyilatkozatok  megtételére  és  a  költségek 
átvállalása tekintetében a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. október 1.

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

 

25.) Horváth Zoltán és Horváthné Csitos Anita kérelme
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester

                  (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elutasította  fedezet  hiánya  miatt,  mivel  az  idén  fennmaradt  koncessziós  díj  terhére  van  az 
önkormányzatnak kötelezettségvállalása.

Román Erika képviselő: Javasolta, ha a későbbiekben olyan ingatlanra kérnek építési engedélyt, 
ahol nincsenek a közművek kiépítve, kerüljön a kérelem a testület elé. A szakhatóságok kiadják az 
engedélyeket.  Viszont,  ha  a  testület  úgy látja,  hogy nem tudja  a  szükséges  közműellátottságot 
biztosítani az adott ingatlanra, az építéshatóság ne adja ki az építési engedélyt. Ezzel a jelenlegihez 
hasonló problémát a továbbiakban el lehetne kerülni.  

Bartha  Gábor  polgármester:  Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  az  országgyűlés  előtt  van  egy 
törvénymódosító  javaslat  az  építési  törvénnyel  kapcsolatban,  hogy a  most  felvetett  polémiát  a 
polgármester hatáskörébe utalná. Ehhez az egész építésügy átalakítására van szükség. Részleteiben 
ennek tartalma az lesz,  hogy az építéshatóság köteles lesz az építési  engedélyek kiadása előtt a 
polgármesterrel egyeztetni arra vonatkozóan, hogy milyen hatással van a konkrét építkezés az adott 
ingatlanon  a  településre.  A polgármesternek  a  tervezet  értelmében  nyilatkozatot  kell  kiadni  az 



építési  engedély kiadása előtt.  Javasolta,  a  testület  olyan döntést  hozzon,  hogy a közműhálózat 
bővítését a 2012. évi költségvetés koncessziós díjának terhére nem tudja vállalni fedezet hiányában. 

Román Erika képviselő: Véleménye alapján ne a koncessziós díjra hivatkozva utasítsa el a testület a 
kötelezettség vállalást.  A bővítésre a 2012. évi költségvetés nem biztosít anyagi fedezetet.

Bartha  Gábor  polgármester:  Elmondta,  az  ügyfél  kérelmében  konkrétan  a  koncessziós  díjra 
hivatkozik, amit az önkormányzat más célra nem használhat fel.  

Berta Sándorné jegyző: Hozzászólásában elmondta, az előterjesztésből az egész ügy levezethető 
elejétől  a  végéig.  Tartalmazza,  hogy  hol  állt  meg  a  kisajátítási  folyamat,  illetve,  hogy  az 
önkormányzat mikor milyen lépéseket tett. 

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  egybehangzó,  7  nem  szavazattal  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatban 
foglaltakat elutasította.

Román Erika  képviselő: Javasolta,  a  testület  zárja  ki  annak  lehetőségét,  hogy az  ügyfél  újabb 
kérelmet nyújt be, ahol a tartalék alap terhére kéri a közműhálózat bővítését.

Bartha  Gábor  polgármester: Egyéb  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  szóbeli 
előterjesztést,  mely  szerint  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a Cserszegtomaj, Bottyaháti utca 1602/6 hrsz-ú ingatlan ivóvíz- és szennyvíz 
ellátásához a közműhálózat bővítésére a 2012. évi költségvetésében fedezet nem áll rendelkezésre.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

151/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Cserszegtomaj, 
Bottyaháti utca 1602/6 hrsz-ú ingatlan ivóvíz- és szennyvíz ellátásához a közműhálózat bővítésére a 
2012. évi költségvetésében fedezet nem áll rendelkezésre.

 

Bartha Gábor polgármester: Elmondta,  az idei  évben a  témában több döntés  is  született,  több 
megoldással is próbálkozott az önkormányzat.

 

26.) Mosdósi Imre Cserszegtomaj, Csendes u. 3. szám alatti lakos kérelme
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester

       (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Kérte a Jogi,  Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását javasolta.

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Elmondta,  a letéti  számlára fizették be az összeget,  amit az 
önkormányzat  kezelt.  Az  önkormányzat  költségvetését  a  visszafizetéssel  csak  a  kamat  összege 
terheli.



Bartha Gábor polgármester: Javasolta, a határozati javaslat szövege egészüljön ki azzal, hogy a 
7.642 Ft összegű kamat az általános tartalékot terheli. 

Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását az imént említett kiegészítéssel.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

152/2012.(IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Mosdósi  Imre  Cserszegtomaj, 
Csendes u. 3. szám alatti lakos által benyújtott kérelem alapján a tulajdonát képező 017/82. hrsz.  
ingatlan  belterületbe  vonási  eljárás  lefolytatása  ügyében  befizetett  39.840,-  Ft  kamattal  emelt 
összegének visszafizetését jóváhagyja a letéti számlán befizetett összeg terhére.  A 7.642 Ft összegű 
kamat az általános tartalékot terheli. 

 

Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, 18 óra 35 perckor az ülést 
bezárta.

 

 

 

 

kmf.
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