
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 8-án 13 
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 és Varga Viktória 
köztisztviselők.

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

 

Süliné Elekes Éva művelődésszervező, valamint a lakosság részéről 4 fő.

 

Napirend előtt:
 

Bartha  Gábor  polgármester:  Köszöntötte  a  megjelenteket.  Elmondta,  az  október  31.  napra 
összehívott  ülés  témáit  tárgyalja  a  testület.  A  munkaterv  szerinti  soros  ülés  a  testület 
határozatképtelensége miatt elmaradt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel minden 
képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 13 óra 10 perckor megnyitotta. 

 

Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.

A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Kőműves Károlyné alpolgármester személyében.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Kőműves Károlyné alpolgármestert bízta 
meg a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort.  A november 8-ra kiküldött meghívóból 
kitűnik, hogy az eredeti, október 31. napi soros ülés napirendi sora két ponttal bővült.  Kérdezte 
képviselőtársait, kívánják –e kiegészíteni a 21 pontos napirendet?

Kőműves Károlyné alpolgármester: Javasolta, a Kultúrház és Teleház csapadékvíz elvezetését 22. 
napirend alatt tárgyalja a testület.

Elekes István képviselő: Javasolta, az értekezletek kezdése legkorábbi időpontjának meghatározását 
23. napirend alatt tárgyalja a testület.

Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, az önkormányzati SZMSZ-ben ez szabályozva van?

Berta Sándorné jegyző: Az önkormányzat munkaterve alapján az ülések 15 órakor kezdődnek. Az 
SZMSZ  alapján  kellett  az  elmaradt  ülést  8  napon  belül  minden  formalitás  mellőzése  nélkül 
összehívni.

Elekes  István  képviselő: Elmondta,  november  15-én  10  órára  van  munkaértekezlet  összehívva. 



Kérte, a testületi munkákhoz legyen hozzárendelve egy időpont, ami a Munka Törvénykönyvében 
meghatározott munkaidővel összhangban van.

Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a 22. és 23. napirendi pontokkal bővült 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. A 120/2012.(VII.23.) számú határozattal 
kapcsolatban elmondta, az előterjesztések összeállítása óta a Gázterv Tervező és Szolgáltató Kft. 
által küldött levelében foglaltak alapján a vezetékjogi dokumentáció okafogyottá vált, az ügyben 
nincs szükség további intézkedések megtételére.

A Cserszegtomajért Közhasznú Közalapítvánnyal kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvéd asszony megküldte a végzést, mely szerint a 6 
tagú kuratórium bejegyzése megtörtént. 

Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

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

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.)    A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadása
      Előadó: Bartha Gábor polgármester

           (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester: Ismertette  a  napirendi  pontot,  majd  átadta  a  szót  Berta  Sándorné 
jegyzőnek, a napirend előterjesztőjének.

Berta Sándorné jegyző: Megköszönte Varga Viktória jegyzői referensnek az előterjesztés készítése 
során kifejtett munkáját. Elmondta, az önkormányzatnak eddig nem volt a közterületek elnevezését 
és a házszámozás rendjét szabályozó rendelete.



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

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal  a rendelet-
tervezet elfogadást javasolta.

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

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta:

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012.(XI. 09.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről
 

 

 

3.)    Az állattartásról szóló 20/2005.(IX.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése

         Előadó: Bartha Gábor polgármester

             (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester: Ismertette  a  napirendi  pontot,  majd  átadta  a  szót  Berta  Sándorné 
jegyzőnek, a napirend előterjesztőjének.

Berta Sándorné jegyző: Megköszönte Varga Viktória jegyzői referensnek az előterjesztés készítése 
során kifejtett munkáját. Elmondta, hogy központi jogszabályok módosítása miatt volt szükség az 
önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezésére.  Remélhetőleg  ezt  a  felhatalmazást  a 
későbbiekben visszakapják az önkormányzatok.

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

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal  a rendelet-
tervezet elfogadást javasolta.

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

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta:

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012.(XI. 09.) önkormányzati rendelete

az állattartásról szóló 20/2005.(IX.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 

4.) 2013. évi belső ellenőrzési terv
        Előadó: Bartha Gábor polgármester



  (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva.)

         

Bartha  Gábor  polgármester: Ismertette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  a  megszűnő Kistérségek 
feladatkörét  átvevő  szervezet  még  nem állt  fel.  Korábbi  megbeszélések  alapján  a  Keszthelyen 
megalakuló Járási hivatal fogja ellátni a Kistérségi feladatokat.

Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

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

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a korábbi egyeztetések alapján 
a 2. pontban szereplő „kommunális feladatok” szövegrész „üzemeltetési feladatok” –ra módosul.  

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

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

 

163/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi 
Belső Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Felelős: Berta Sándorné

Határidő: 2012. október 31.

 

5.) Szabó István Általános Iskola feladatainak ellátását biztosító ingó- és ingatlanvagyon 
további működtetése (3. tárgyalás)

        Előadó: Bartha Gábor polgármester 

  (beszámoló a jkv. mellé csatolva.) 

 

Bartha  Gábor  polgármester: Ismertette  a  napirendi  pontot.  Tájékoztatást  adott  a  jelen  lévő 
vendégeknek  az  alapfokú  oktatást  2013.  januártól  érintő  változásokról.  A  Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ fogja jövő évtől az általános iskolák üzemeltetését ellátni. A 3000 fő 
alatti települések önkormányzatai átvállalhatják az általános iskola működtetését. Első alkalommal 
a szükséges információk hiányában nem tudott állást foglalni a testület a szeptember 26-i rendkívüli 
ülésén.  Október  24-én  arról  született  döntés,  hogy  az  általános  iskola  üzemeltetését  az 
önkormányzat  saját  költségvetéséből  fogja  január  1-től  finanszírozni.  Azóta  a  vonatkozó 
jogszabályok változtak, a működtetés költségeibe a rezsi költségeken túl a személyi terhek – mint 
például a kisegítők bére – is beletartoznak. Ez az eddig kikalkulált 16-20 millió forintos teherhez 
képest  10-12  millió  forint  plusz  kiadást  jelent.  Az  októberben  meghozott  döntést  megalapozó 
jogszabály változott, ezért szükséges az ügy ismételt tárgyalása. November 15-ig kell a végleges 
döntést meghozni. Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság az ügyet az új információk birtokában tárgyalta. 
Az önkormányzatot terhelő költségek 10%-os inflációval számolva körülbelül 30 millió forintot 
tennének ki. Amennyiben az oktatás színvonalát a már meglévő szakkörökkel és plusz juttatásokkal 
tartani  kívánja  az  önkormányzat,  hozzávetőlegesen  35  millió  forinttal  terhelné  éves  szinten  az 



önkormányzat költségvetését a vállalás. A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
1.  pontjának  elfogadást  javasolta  2  igen  szavazattal,  a  2.  pont  elfogadását  elutasította.  Ha  az 
üzemeltetés  mellett  döntene  a  testület,  az  üzemeltetést  2015.  szeptemberéig  kell  saját  forrásból 
biztosítani. Ez finanszírozás nélküli kötelezettségvállalást jelentene.

Bartha Gábor polgármester: Több település vezetőjével konzultált erről. A korábbi, üzemeltetés 
felvállalásáról  szóló  döntés  lokálpatriotizmusra  alapozva  lett  meghozva.  Amennyiben  most  az 
önkormányzat  visszavonja  az  októberi  döntését,  a  költségvetésben  az  erre  elkülönített  összeg 
továbbra is bent marad. Az összeg a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által finanszírozott 
üzemeltetési kiadásokon túlmenő, egyéb szolgáltatásokat fedezne. Ilyen például az iskolabusz, amit 
a megemelkedett üzemanyag árak mellett is tud majd az önkormányzat biztosítani.

Román Erika képviselő: Az előterjesztés szövegében van egy olyan kapaszkodó, egy meghatározott 
feltétel,  mely alapján a működtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági és 
jövedelemtermelő képességgel kell rendelkeznie az önkormányzatnak. Ki kell mutatni a működtetés 
alapjául szolgáló bevételeket. Ennek hiányában a kérelem elutasításra kerül.

Bartha  Gábor  polgármester: Tény,  hogy  a  35  millió  forint  kiadástól  nem  borulna  fel  az 
önkormányzat költségvetése. Véleménye szerint azonban ez az összeg ne olyan feladatokra legyen 
fordítva, amit más is teljesít. A rendszer célja, hogy egységes, azonos feltételrendszer működjön az 
alapfokú oktatás terén ország szerte.

Román Erika képviselő: Kérdezte, mi történik akkor, ha közben a település állandó lakóinak száma 
meghaladja a 3000 főt?

Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta képviselőtársát, hogy a döntésnél a 2012. január 1. napi 
állapotot kell figyelembe venni, a döntés 2015. szeptemberig szól.

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat 1. pontjának elfogadását.

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

 

164/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  153/2012.(IX.26.)  és  162/2012.
(X.24.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Bartha Gábor polgármester: A határozati javaslat 2. pontjára vonatkozó döntés meghozatala előtt 
javasolta,  hogy az önkormányzat vegye igénybe az állami segítséget, az iskola működtetését ne 
vállalja fel. Hozzáfűzte, ritkán tesz javaslatot képviselőtársai felé arra vonatkozóan, hogy milyen 
irányú döntést hozzanak. Véleménye szerint a testület a későbbiek során meghozott döntéseivel az 
iskola felé irányuló plusz segítséget határozza meg.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Hozzászólásában elmondta,  októberben az alapján döntött  a 
testület, amit a szíve diktált. A működtetés felvállalásához meg lenne a költségvetésből a fedezet. 
Viszont az is  mindenki számára ismert,  hogy a település útjai  nagyon rossz állapotban vannak. 
Véleménye szerint az iskola működtetését az önkormányzat adja át az államnak. A költségvetésben 
erre a célra elkülönített összeg kerüljön át az útalapba. Ebben az esetben nem csak jó iskolája lesz a  
településnek, hanem jó utak vezetnének oda.

Bartha  Gábor  polgármester: Az  elkülönített  összeg  átcsoportosítására  véleménye  szerint  nincs 
szükség, annak egy része ténylegesen az iskolára lesz fordítva, más része egyéb kiadások fedezéséül 
szolgál.



Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2. 
pontjának elfogadását.

A szavazást  követően megállapította,  hogy 1 igen és  6 nem szavazattal  a  Képviselő-testület  az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2. pontját elutasította.

 

Bartha  Gábor  polgármester: Véleménye  szerint  ez  a  döntés  kedvezően  hat  az  iskola  további 
működésére.  Az  önkormányzat  így  szívből  támogathatja  az  általa  meghatározott  feladatok 
tekintetében, nem pedig a kötelező, állam által meghatározott üzemeltetési kiadásokat fedezi.

Juhászné Gyutai  Anikó intézményvezető: Elmondta,  előzőleg is  arról biztosította  a képviselőket, 
elfogadja a döntésüket.

 

   6.) Elszámolás a Rezi Napközi Otthonos Óvodát is fenntartó intézményi társulás 2012. 
augusztus 31-ig felmerült kiadásairól és bevételeiről

         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 egybehangzó, 2 igen szavazattal a határozati 
javaslat elfogadását 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 az 
alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

165/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rezi Napközi Otthonos 
Óvodát is fenntartó intézményi társulás a Rezi tagóvodát érintő 2012. augusztus 31-ig felmerült 
kiadások és bevételek pénzügyi elszámolását.

Határidő: 2012. november 12.

Felelős: Berta Sándorné jegyző

 

         7.)  Barlang  utca  Rezi  út  és  Iskola  utca  közötti  szakaszának elnevezése  Dr.  Bakonyi 
Károly utcára

Előadó: Bartha Gábor polgármester

(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 



Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  az  előterjesztést.  Elmondta,  az  átnevezést  júliusban 
meghozott döntés alapján ünnepélyes keretek között a november 4-i Károly naphoz szerette volna 
kötni a testület. Ez a dátum az 1956-os forradalom leverésének az évfordulója is. Az ünnepélyes 
utcaátnevezésre meghívottak közül sokak történelmi megemlékezésekre is hivatalosak voltak, így a 
helyi ünnepség megrendezése nehézségekbe ütközött volna. November 10. a következő vasárnap, 
erre az időpontra Márton-napi lakomára hivatalosak az érintettek. November 17-én Szlovákiában 
kerül megrendezésre egy nagyszabású borhoz kötődő program, melyen az érintettek részt vesznek. 
December  21-e  Dr.  Bakonyi  Károly  születésnapja,  Cserszegtomajon  ezen  a  napon  lesz  a 
Falukarácsony,  így  ez  az  időpont  szintén  nem alkalmas.  Az  ünnepélyes  átnevezésre  december 
hónapban fog sor kerülni, konkrét időpontjának meghatározása még további egyeztetést kíván. Az 
ünnepség a még Barlang utca Rezi út felöli végén az új utcanév tábla leleplezését foglalja magában,  
melyet fellépők színesítenek. 

A házszámozással kapcsolatban javasolta, a Polgármesteri Hivatal az 1. számot, a tornaterem és a 
rendelő 1/A. és 1/B. számot kapja. A további számozás a hivatal épületétől emelkedne a Rezi út 
felé.

Kérte  a  Jogi,  Ügyrendi  és  Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  ismertesse  a  bizottság  napirenddel 
kapcsolatos álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal a határozati 
javaslat elfogadást javasolta. Bartha Gábor polgármester házszámozásával kapcsolatos javaslatával 
egyetértett.

Román Erika képviselő: A költségek tekintetében az előterjesztés alapján kétféle lehetőség közül 
választhat a testült. Kérdezte, a határozati javaslat melyiket tartalmazza?

Berta  Sándorné  jegyző: Az  ingatlan  nyilvántartásban  való  átvezetést  az  ingatlan  tulajdonosa 
rendezi, a 2. pont lesz végrehajtva, ezért nem lett belefoglalva a határozati javaslatba. 2.600 Ft fogja 
az önkormányzatot terhelni. A házszámozással kapcsolatban elmondta, a tornaterem és a rendelő 
önálló helyrajzi számot kap, így szükséges azok házszámozása. Az iskola marad Iskola utca 17. 
Javasolta, a rendelő kapja a 17/A., a tornaterem a 17/B. számot, így nem kell „visszafelé” számozni. 
A 2.  napirend  alatt  megalkotott  rendelet  alapján  figyelembe  kell  venni,  hogy  házszámozást  a 
magasabb rendű úttól kell kezdeni.

Bartha Gábor polgármester: 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:

 

 

 

166/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2012. (V. 30.) számú 
képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:
 
1.A Barlang  utca  Iskola  utca  és  Rezi  út  közötti  szakaszának  Dr.  Bakonyi  Károly  utcára  való 
átnevezésének hatálya: 2013. január 01.

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  tegye  meg  a  szükséges  intézkedéseket  az  átvezetés  céljából,  ennek 
keretében:

 Gondoskodjon a központi címnyilvántartáson történő átvezetésről 



 Keresse meg a Körzeti Földhivatalt az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetés céljából – a 
közterület név változást illetően. 

 Értesítse  az  érintett  lakosságot  a  változásról,  illetve  az  okmánycserékkel  kapcsolatos 
teendőkről. 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Berta Sándorné jegyző

 

          8.) Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási     Megállapodás 
módosításának jóváhagyása

     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  egybehangzó,  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  Cserszegtomaj  Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

167/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: 2012. november 6.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

           9.) Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez jóváhagyás kérése 
          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  egybehangzó,  2  igen  szavazattal  az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta. 

Kőműves Károlyné alpolgármester: Hozzászólásában elmondta, Dr. Horváth Istvánnak tervei között 
szerepel, hogy Cserszegtomaj mindkét részén működjön Körzeti Megbízott. 

Bartha Gábor  polgármester: Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy a Képviselő-testület  munkaterve 
szerint a november 28-i soros ülésen a napirendek között szerepel a község közbiztonságáról szóló 



beszámoló. A helyi körzeti megbízottak jelen lesznek a testületi ülésen, itt bizonyára beszámolnak 
az  erre  vonatkozó  kezdeményezésről.  Sajnos  a  körzeti  megbízottaknak  az  önkormányzat  iroda 
helyiséget  nem tud  biztosítani.  Az  irodában  jegyzőkönyvek  felvételére,  valamint  előállításokra 
kerülne sor.  Olyan feltételeknek kellene megfelelni,  amit  az  önkormányzat  a  tulajdonában lévő 
ingatlanjai közül egyikben sem tud biztosítani.  

Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.

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

168/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

1.  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Zala  Megye 
Rendőrfőkapitányának  megkeresését  a  Keszthelyi  Rendőrkapitányság  vezetőjének  kinevezésével 
kapcsolatban.

 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Keszthelyi 
Rendőrkapitányság  vezetőjévé  Zala  Megye  Rendőrfőkapitánya  Dr.  Horváth  István  Rendőr 
Alezredes Urat nevezze ki 2012. december 1-i hatállyal. 

Határidő: 2012. november 9.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

10.)  ZALAISPA  Hulladékgazdálkodási  Társulás  Módosított  Társulási 
Megállapodásának jóváhagyása

                    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  egybehangzó,  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 az 
alábbi határozatot hozta:

 

169/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Nyugat-Balaton  és  Zala  Folyó 
Medence  Nagytérség  Települési  Szilárd  Hulladékai  Kezelésének Korszerű  Megoldására létrejött 
Önkormányzati  Társulás  (rövidített  neve:  ZALAISPA  Hulladékgazdálkodási  Társulás) 
módosításokkal  egységes  szerkezetben  foglalt  Társulási  Megállapodását  jóváhagyja,  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. november 25.



Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

 

 

       11.) A Szabó István Általános Iskola kiemelt előirányzatának 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  egybehangzó,  2  igen  szavazattal  az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadást javasolta. 

Juhászné Gyutai Anikó intézményvezető: Elmondta, az iskola egy táblára felszerelhető projektort 
szeretne  megvásárolni  az  átcsoportosított  összegből.  A beszerzés  az  iskola  saját  költségvetését 
terheli, de szükséges az összeg átcsoportosítása.

Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tomaji Egyháztanács Elnöke azzal 
kéréssel  fordult  a  polgármesterhez,  hogy  az  istentiszteletek  alkalmával  projektoros  kivetítőt 
használhassanak. Az iskolától eddig is ünnepi alkalmakra kértek kölcsön projektort.  A projektor 
beszerzése folyamatban van a polgármesteri keret terhére. 

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

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

 

170/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi  a  Szabó István Általános 
Iskola kiemelt előirányzatai között 355 eFt átcsoportosítását a felhalmozási kiadások közé a dologi 
kiadások terhére.

Határidő: 2012. november 5.

Felelős: Berta Sándorné jegyző

 

12.) Festetics György Zeneiskola AMI támogatása
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester

                    (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  a  szóbeli  előterjesztést.  Elmondta,  a  Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ által működtetett rendszer ezt a szolgáltatást bizonyára nem támogatja. 
Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

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



Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a zeneiskola a II.  félévvel 
előbb elszámolt, mint az elsővel. A mostani az elmaradt elszámolás teljesítése.

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:

 

171/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Festetics György Zeneiskola 
AMI Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola tanulóinak nyújtott szolgáltatását a 2011/2012 
tanév I. félévére vonatkozó elszámolás alapján a 391 eFt működési hozzájárulás kifizetésével.

Határidő: 2012. november 23.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

Bartha Gábor polgármester 14 óra 20 perckor szünetet rendelt el.

 

S z ü n e t  u t á n :
 

13.) Beszámoló a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítéséről
                   Előadó: Bartha Gábor polgármester

                   (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha Gábor polgármester:  Ismertette a napirendi pontot.  Januárban, a munkaterv készítésekor 
hangzott el,  hogy az októberi soros ülés napirendi sorában szerepeljen a rendezési terv állásáról 
szóló tájékoztató.  Elmondta,  november 15-én csütörtökön 10 órától  a rendezési  terv készítőivel 
munkaértekezlet kerül lefolytatásra. Zala Megye rendezésének koncepciója, stratégiai terve is jelen 
pillanatban  készül  a  megalakítandó  Keszthelyi  Járásra  vonatkozóan.  Ha  már  rendelkezne  az 
önkormányzat  a rendezési  tervről  szóló önkormányzati  rendelettel,  jogszabályok változása miatt 
most újból tárgyalni kellene. Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal a tájékoztató 
elfogadást javasolta. 

Román Erika képviselő: Elmondta, a képviselő-testület tagjai a polgármesteren kívül nem építészek. 
A  polgármesternek  nem  feladata  a  terv  előkészítése  és  elkészítése.  Az  előző  szabályozás 
készítésekor  a  testület  szakemberekből  álló  Községfejlesztési  Bizottságot  hozott  létre,  akik  a 
lakossági,  vállalkozói  és  önkormányzati  érdekeket  érvényesítették.  Az  előterjesztés  szerint 
folyamatosan várják a képviselőktől a javaslatokat. Véleménye szerint a testület gondolkodjon el a 
korábban működő bizottság létrehozásán, hogy kik alkotnák azt a szakmai gárdát, akik segítségére 
lehetne számítani.

Bartha Gábor polgármester: A hivatal dolgozói között van beruházásmérnök, aki már 3 településen 
közreműködött Helyi Építési Szabályzat készítésénél. Neki fizetett kötelessége ezt kézben tartani. 
Nyilvánosság  elé  kell  tárni,  közszemlére  kell  bocsátani  a  majdani  rendelet-tervezetet.  A 



jogszabályok sem engedik, hogy ne érvényesüljön a lakók befolyása.

Román Erika  képviselő: A tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy ebben  a  stádiumban  érdektelenség 
mutatkozik a lakók és a vállalkozók felől.  Akkor jelentkeznek, ha bizonyos döntés a személyes 
érdeküket  sérti.  Korábban  előfordult  ilyen  esetben,  hogy  az  önkormányzatnak  kártérítési 
kötelezettsége keletkezett. Olyan döntést ebben a témában nem lehet hozni, hogy mindenkire nézve 
kedvező hatást gyakoroljon. Kitartott álláspontja mellett, hogy szükséges szakmai gárda bevonása 
az előkészítő munkafolyamatokhoz.

Bartha Gábor polgármester: Amikor 1997-ben készült a hatályon kívül helyezett terv, még nem 
volt látható a településen néhány év múlva bekövetkezett robbanásszerű fejlődés. 

Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  egybehangzó,  7  igen  szavazattal  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  Szabályozási  Terv 
készítéséről szóló beszámolót elfogadta.

 

14.) Gazdasági épület fennmaradási engedély dokumentáció elkészíttetése
             Előadó: Bartha Gábor polgármester

             (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Előzőleg 1 árajánlat volt a testület előtt, 
akkor  olyan döntés  született,  hogy további  ajánlatok  bekérése szükséges.  Az ajánlatok  beadása 
megtörtént.  A határozati  javaslat  a bruttó  legkisebb összegű ajánlat  elfogadására tesz javaslatot. 
Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles  András  György  bizottsági  elnök: A  bizottság  egybehangzó,  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:

 

172/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 
Iskola u. 17. szám 15. hrsz. alatti ingatlanon az építési engedélytől eltérően megvalósult gazdasági 
épület jogi rendezése ügyében az engedélyezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítésére Tüdő 
László  tervező  által  adott  bruttó  112.500,-  Ft  összegű  árajánlatot  elfogadja.  Felhatalmazza  a 
polgármestert  a  tervezési  munka  ügyében  kötendő  szerződés  aláírására.  A  tervdokumentáció 
elkészítésére fedezetet biztosít az általános tartalék terhére.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

 

15.) Tájékoztató pénzügyi tárgyú adatszolgáltatás teljesítéséről
       Előadó: Bartha Gábor polgármester

       (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)



 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. 

Berta Sándorné jegyző: A cél az volt, hogy az adatszolgáltatás teljesítésének szabályozott kerete 
legyen a jövőre nézve.

Elekes István képviselő: A képviselők tájékoztatása az önkormányzati törvényben szabályozva van. 
Amiről felsőbb jogszabály rendelkezik, szükségtelen helyi rendelettel is szabályozni. A 2. napirend 
alatt is hatályon kívül kellett helyezni önkormányzati rendeletet felsőbb jogszabály rendelkezése 
alapján.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Elmondta, tájékoztatás kérésekor sokszor falakba ütköztek a 
képviselők. Bizonyos esetekben nem rendelkezett a testület a megfelelő információval. Ismeretes, 
hogy a dálnoki kirándulás robbantotta ki a vitát. Az azóta elkészült részletes elszámolás alapján 
597.854 Ft összegű költsége volt az útnak. Az összeg felhasználásáról nem született testületi döntés. 
Nem napi elszámoltatásról van szó.

Bartha  Gábor  polgármester: Elmondta,  képviselő-testület  és  a  hivatal  dolgozói  között  nincs 
jogviszony.  Az  adatszolgáltatás  alapjául  a  már  említett  önkormányzati  törvény  szolgál.  A 
polgármesteri  hivatal  költségvetési  szerv,  költségvetése  nyilvános,  zárszámadási  adatait 
nyilvánosságra kell hozni.

Kőműves Károlyné alpolgármester: A képviselő munkáját köteles segíteni a szükséges információk 
rendelkezésre bocsátásával a hivatal dolgozója, a képviselő kérésére a hivatali ügyintéző köteles 
tájékoztatást adni.

Berta  Sándorné  jegyző: Elekes  István  képviselő  felvetésére  reagálva  elmondta,  a  szabályozás 
tekintetében  nem több  tíz  oldalas  szabályozásra  kell  gondolni.  Az  önkormányzati  törvény egy 
kerettörvény,  felhatalmazást  ad  az  önkormányzatoknak.  A  törvényben  leírtak  alapján  az 
önkormányzati  SZMSZ-ben a tájékoztatást lehet szabályozni.  Most elvi döntés születik,  konkrét 
döntést  márciusban  hozna  a  testület.  A helyi  szabályozás  megléte  jogbiztonságot  ad  mind  a 
képviselőknek,  mind  a  hivatal  dolgozóinak.  Az  előterjesztés  készítésekor  Belügyminisztériumi 
állásfoglalás lett figyelembe véve.

Román  Erika  képviselő: A  képviselő-testület  közpénzekről  dönt,  nyomon  kell  követni  ezek 
felhasználását.  A  település  lakói  is  sokszor  érdeklődnek  a  gazdálkodásról.  Fontos,  hogy  a 
képviselők pontos választ tudjanak adni az elköltött forintokról.

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

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

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

A szavazást  követően  megállapította,  hogy 5  igen  és  2  nem szavazattal  a  Képviselő-testület  a 
következő határozatot hozta:

 



173/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők által 2012. szeptember 
18-án  a  Polgármesteri  Hivatalban  készült  emlékeztetőben  szereplő  –  pénzügyi  tárgyú  -  
adatszolgáltatás teljesítését tudomásul veszi és elfogadja. 

A képviselő-testület szükségesnek tartja a képviselők tájékoztatásával kapcsolatos adatszolgáltatás 
szabályozását az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

16.) 2013. évi Közművelődési Munkaterv jóváhagyása
             Előadó: Bartha Gábor polgármester

 (Tájékoztató a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  a  napirendi  pontot.  Megköszönte  Süliné  Elekes  Éva 
művelődésszervezőnek az előterjesztés készítése során kifejtett munkáját. Kérte a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság álláspontja szerint a rendezvényekhez ne legyen 
költség  hozzárendelve,  mivel  ezek  nem  pontos,  hanem  kalkulált  összegek.  Az  összesítésben 
szereplő  „Télapó”  ünnepséget  kérte  „Mikulás”-ra  módosítani.  Az  Aranykorúak  Nyugdíjasklub 
versmondó versenyét a klub szokta megrendezni. A bizottság észrevétele alapján a honi kultúráról 
kevés szó esik a tervezetben, viszont tartalmaz Tibet Varázs Meditációt. Ezen változtatni kellene. A 
bizottság az említett módosításokkal 2 igen szavazattal a munkaterv jóváhagyását javasolta. 

Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, a Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság tárgyalta 
–e az ügyet?

Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság az ügyet nem tárgyalta.

Berta Sándorné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közművelődési törvény írja elő, hogy 
az  önkormányzatnak  milyen  közművelődési  feladatokat  kell  támogatnia.   Munkatervet  kell 
készíteni,  melyet  be  kell  mutatni  és  jóvá  kell  hagyatni  a  képviselő-testülettel.  A pénzeszközök 
hozzárendelése  tájékoztató  jellegű  adat,  ez  kötelezettséget  nem jelent.  Az  lényegtelen,  hogy  a 
tervben szereplő programokat ki rendezi. A programokhoz az önkormányzat támogatást biztosít a 
munkaterv  alapján.  A munkaterv  arról  ad  képet  az  önkormányzatnak,  hogy  a  Kultúrházban, 
Teleházban  milyen  feladatok ellátása  folyik.  Hiányolta,  hogy a  programokhoz bevétel  nem lett 
megjelölve. Bevételi forrás például az alkalmi árusok bérleti díja, valamint családi rendezvényekhez 
terem biztosítása. A nyáron első alaklommal megrendezett Gyermektáborhoz is szükséges bevételt 
tervezni.  Alacsonyabb összeget  a szülők is  megfizetnének,  hiszen sokak problémáját időlegesen 
megoldja,  hogy a gyermek felügyelete  2 hétre  a szünetben biztosított.  Biztonságosabbá válna a 
tábor  működtetése.  A jövőre  nézve  nem biztos,  hogy minden program finanszírozását  tudja  az 
önkormányzat vállalni.

Süliné  Elekes  Éva  művelődésszervező: Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  sajnálatos  módon  az 
Aranykorúak Nyugdíjasklubbal  megromlott  a  viszonya.  A honi  kultúra  ápolásával  kapcsolatban 
elmondta,  Hardi  András  megkereste,  hogy  táncházat  szeretne  tartani  a  Kultúrházban.  Ennek 
100.000 Ft költségvonzata van, ami az előterjesztés készítésekor még nem volt ismert.

Szeles András György bizottsági elnök: Véleménye szerint inkább ezt támogassa az önkormányzat a 
Tibeti Meditáció helyett. 



Tolvéth  Gyula  Aranykorúak  Nyugdíjasklub  elnöke: Elmondta,  a  művelődésszervezővel 
megállapodtak arról,  hogy ő is  és a klub is  a saját  programjaikat szervezik.  Véleménye szerint 
hasznos  lenne,  ha  a  művelődésszervező  tartaná  a  kapcsolatot  a  helyi  civil  szervezetekkel.  A 
munkaterv készítése során nem kérte ki a véleményüket a Kultúrház hasznosításával kapcsolatban, 
pedig bizonyára hasznos tanácsokkal látták volna el. A művelődésszervező kezében van a település 
kulturális élete, ezért a munkáért kapja a fizetését. A Nyugdíjasklub tevékenysége is a falu érdekeit 
szolgálja.  A későbbiekre  nézve  javasolta,  éljen  a  klub  és  más  civil  szervezetek  által  nyújtott 
segítséggel. 

Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Rövid idő állt rendelkezésre a munkaterv elkészítéséhez. Az 
előterjesztésben szereplő tervet  lehet  módosítani,  még mindig van lehetőség a civil  szervezetek 
véleményeztetésére. Javasolta, a munkatervbe olyan programok kerüljenek, melyre bizonyosan lesz 
érdeklődés. Az előadónak és a szervezőnek is kellemetlen, ha érdektelenég mutatkozik. 

Kőműves Károlyné alpolgármester: A tegnapi napon volt tűzrendvédelmi ellenőrzés, mely során 
kiderült,  hogy  a  Kultúrháznak  nincs  villámhárítója.  A Kultúrház  biztonsága  nem megfelelő,  a 
programok  költségeinek  meghatározása  előtt  a  biztonságos  feltételeket  kell  megteremteni.  A 
villámvédelem hiányában büntetés is kiszabható.

Simon  Aladár  községgazda: A Teleház  nem  rendelkezik  villámvédelemmel,  a  Kultúrháznál  a 
védelem biztosított, mérési jegyzőkönyve is van.

Berta Sándorné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy nem ellenőrzés került lefolytatásra. Az 
önkormányzat által fizetett munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat ellátó szakemberek végezték a 
munkájukat szerződés alapján. 

Bartha  Gábor  polgármester: A  Teleház  20  m-es  körzetében  a  Kultúrház  és  a  Templom  is 
rendelkezik villámvédelemmel, így nem szükséges ezt a Teleházra is kiterjeszteni.

Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat lefogadását, mely 
szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Közművelődési 
Munkatervet  megismerte.  Felkéri  Süliné  Elekes  Éva  művelődésszervezőt  a  helyi  Civil 
Szervezetekkel további egyeztetések lefolytatására és a munkaterv kiegészítésre. 

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

 

174/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2013.  évi  Közművelődési 
Munkatervet  megismerte.  Felkéri  Süliné  Elekes  Éva  művelődésszervezőt  a  helyi  Civil 
Szervezetekkel további egyeztetések lefolytatására és a munkaterv kiegészítésre. 

Határidő: 2013. január 31.                                                        

Felelős: Süliné Elekes Éva művelődésszervező

 

17.) 2013. évi ünnepi, kulturális és szabadidőprogramok
            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 Szilveszter és a Farsang 
kerüljön  ki  a  tervből.  Elmondta,  ő  és  Palkovics  Zoltánné  bizottsági  elnök  szokták  megrendezi 
ezeket a mulatságokat, ahol belépő díjat kellett fizetni. Az elszámolás körül merült fel probléma. A 
jövőre nézve nem vállalják a szóban forgó programok rendezését.   

Elekes  István képviselő: Kérte,  a  rendezvényekhez legyenek költségek mellérendelve.  Évek óta 
megrendezésre kerülnek a programok, bizonyára ismertek a körülbelüli költségek.

Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A jövő évi költségvetés készítésekor ennek nem lesz akadálya. 
A 2012. év rendezvényeire biztosított költségek az előző évekhez képest vissza lettek szorítva, ami 
érezhető  volt  a  rendezvények  színvonalán.  A szüreti  rendezvényen  nem  volt  sztárvendég,  így 
kevesebb érdeklődőt vonzott. 2011-ben 6,7 millió forint volt rendezvényekre tervezve. Ebből 4,9 
millió  forintot  visszakapott  az  önkormányzat  az  idegenforgalmi  adó  kiegészítéseként,  mivel 
idegenforgalmi, turisztikai jellegű rendezvények valósultak meg. Kiszámítható, hogy 2011-ben a 
több, mint 20 rendezvény 1,8 millió forintjába került az önkormányzatnak. Kérdezte, az idei évben 
is lehet visszautalásra számítani?

Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a visszautaláshoz pályázatot 
kellett benyújtani, döntés még nem született. 3,3 millió forint érinti az önkormányzat költségvetését 
a pályázat pozitív elbírálását követően.

Román Erika képviselő: Kérdezte, a Tavaszváró – Húsvétváró ünnep új rendezvény?

Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Tájékoztatta képviselőtársát, hogy a korábbi években Nőnapi 
műsorként szereplő programról van szó. A jövő évben a húsvét korai időpontra, márciusra esik. A 
hölgyek így gazdagabb programmal lesznek köszöntve.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Véleménye szerint a Közművelődési Munkatervhez hasonlóan 
ennek  jóváhagyását  is  halassza  a  képviselő-testület  januárra.  A  programsorozat  módosítható, 
bővíthető.  Jelen  pillanatban  nem ismertek  a  programok költségei  sem.  Javasolta,  a  Tavaszváró 
ünnepet Süliné Elekes Éva művelődésszervező bonyolítsa le.

Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Minden rendezvény a művelődésszervező közreműködésével 
valósul meg.

Molnár Gabriella képviselő: A 2012. évi rendezvényterv tárgyalásakor megfogalmazódott, hogy ne 
legyen  külön  Dr.  Bakonyi  Károly  emléknap,  hanem az  Orbán-napon  emlékezzen  meg  róla  az 
önkormányzat.  Az  Orbán-napi  ünnep  is  a  szőlőtermesztéshez,  a  borokhoz  kapcsolódik.  A Dr. 
Bakonyi Károly emléknappal kapcsolatban nem alakulna ki a mostanihoz hasonló probléma.

Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A tavaly megfogalmazódott ötlet után a hegybíró és a borászok 
véleménye  ki  lett  kérve.  Ők  nem  értettek  egyet  ezzel.  Álláspontjuk  szerint  a  szőlőtermesztők 
védőszentjének ünnepe és Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítőről való megemlékezés teljesen más, 
külön rendezvény.

Román Erika képviselő: November 4-ről sokaknak negatív emlékei vannak, ez nemzeti gyásznap. 
Lakossági visszajelzések alapján nem szimpatikus döntés, hogy ezen a napon tart az önkormányzat 
ünnepi megemlékezést. Javasolta, Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítőről való megemlékezés ne a 
névnapjához, hanem a születésnapjához kötődjön.

Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A december 21-i születésnapja körül Keszthelyen emlékeznek 
meg róla a Balaton Színházban egy nagyszabású rendezvény keretében.

Román Erika képviselő: Ennek ismeretében javasolta, Cserszegtomajon az a nap legyen kitűzve, 
amikor  Angliában  az  „Év  bora”  elismerést  kapta.  Dr.  Bakonyi  Károly  életében  ez  egy  jeles, 
emlékezetes alkalom volt.

Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Véleménye szerint a képviselő-testület most arról határozzon, 
hogy  Dr.  Bakonyi  Károly  szőlőnemesítőről  ünnepség  keretében  meg  kíván  emlékezni,  ennek 
időpontját később egyeztesse.



Bartha Gábor polgármester:  Elmondta,  a községszemlén is elhangzott,  hogy a Villa köz Keleti 
végén lévő kereszteződésnél térrendezésre van szükség. Itt  vezet  fel  az út a  szőlőhöz,  ahol  Dr. 
Bakonyi Károly dolgozott és a híres cserszegi fűszeres született.

Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított határozati javaslatot, mely szerint 
Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2013.  évi  rendezvénytervet 
megismerte. Felkéri Süliné Elekes Éva művelődésszervezőt a helyi Civil Szervezetekkel további 
egyeztetések lefolytatására és a rendezvényterv kiegészítésre. 

 

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

 

175/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2013.  évi  rendezvénytervet 
megismerte. Felkéri Süliné Elekes Éva művelődésszervezőt a helyi Civil Szervezetekkel további 
egyeztetések lefolytatására és a rendezvényterv kiegészítésre. 

Határidő: 2013. január 31.                                                        

Felelős: Süliné Elekes Éva művelődésszervező

 

18.) Pénzügyi beszámoló a 2012. „Dálnoki Napok”-on részt vett küldöttség költségeiről
             Előadó: Bartha Gábor polgármester

 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

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

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: Véleménye  szerint  szükség  lett  volna  képviselő-testületi 
döntésre ekkora összeg felhasználásához. Nem hozhatott volna a polgármester erről önálló döntést.

Bartha Gábor polgármester: Az utazással kapcsolatos költségekbe a dálnoki iskolának és óvodának 
ajándékozott  ajándéktárgyak nem tartoznak bele.  Az iskolának átadott  televízió és az óvodának 
átadott medence a település nevében lett átadva. A költségekről készített elszámolást, melyben a 
reprezentációs  adó  nem szerepelt.  Ezt  az  elszámolást  kérői  nem fogadták  el.  A polgármesteri 
keretből felhasznált összegekről a következő soros ülésen köteles a polgármester számot adni. 

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

A szavazást  követően  megállapította,  hogy 5  igen  és  2  nem szavazattal  a  Képviselő-testület  a 
következő határozatot hozta:

 

176/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a külföldi önkormányzatokkal – így 
különösen az erdélyi Dálnok településsel – való együttműködést továbbra is szükségesnek tartja. A 
jövőre  nézve  a  partnerkapcsolat  ápolása  érdekében  minden  esetben  meghatározza  a  kiutazó 



delegáció létszámát és az erre szánt keretösszeget. Egyezteti továbbá a településre érkező külföldi 
delegáció  fogadását,  programját.  Mind  a  kiutazó,  mind  az  érkező  delegáció  költségéről  a 
polgármester  elszámolási  kötelezettséggel  tartozik  a  képviselő-testület  felé  a  pénzfelhasználást 
követő soron következő testületi ülésen.

Határidő: folyamatos                                                                

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

19.) Ping-pong asztal beszerzés
             Előadó: Bartha Gábor polgármester

             (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  a  cserszegtomaji 
gyermekeknek is  van helyben ping-pong edzés  tartva  és  megyei  versenyeken is  részt  vesznek. 
Szeretne  az  Egyesület  Cserszegtomajon  is  versenyt  lebonyolítani,  ehhez  viszont  versenyasztal 
szükséges. Az összegből 2 asztal kerül beszerzésre. Tájékoztatásul elmondta, a tartalék alapban még 
9 millió forint van.  Kérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
álláspontját.

Szeles  András  György  bizottsági  elnök: A  bizottság  egybehangzó,  2  igen  szavazattal  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  elfogadását  javasolta.  Szakemberektől  származó 
információk alapján 400.000 Ft-ba kerül a megvásárolni kívánt asztaltípus új állapotban.

Román Erika képviselő: Kérdezte, hol lesz tárolva és felállítva az asztal?

Bartha Gábor polgármester: A tárolva a szertárban lesz, felállítva kizárólag versenyeken lesz a 
tornateremben.

Elekes  István  képviselő: Tájékozódott  internetes  oldalakon  és  120.000  Ft-ért  új,  magyar 
bajnokságokon is használt versenyasztalt lehet beszerezni. 2 db új asztalt lehetne venni a szóban 
forgó összegből.

Bartha Gábor polgármester:  Tájékoztatta képviselőtársát, hogy a biztosított 250.000 Ft-ból 2 db, 
hozzáértők szerint is kiváló minőségű versenyasztal kerül beszerzésre. 

Egyéb 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:

 

177/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános tartalék terhére biztosít 
250 eFt-ot biztosít 2 db verseny ping-pong asztal beszerzéshez.

Határidő: 2012. november 27.

Felelős: Berta Sándorné jegyző

 

20.) Cserszegtomaji Kultúrház déli ajtajának cseréje 
                 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  egybehangzó,  2  igen  szavazattal  az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolta.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Javasolta,  a képviselő-testület kérjen árajánlatot a Kultúrház 
összes  nyílászárójának  cseréjére.  Az  őszi  hónapokban  kedvezőbb  a  nyílászárók  ára.  További 
kedvezményeket kínálnak a vállalkozások, ha az intézmény összes nyílászárójának cseréjét kérné az 
önkormányzat.

Szeles András György bizottsági elnök: Egyetértett Kőműves Károlyné alpolgármester javaslatával, 
az  előterjesztés  egészüljön  ki  azzal,  hogy  a  testület  árajánlatot  kér  az  összes  nyílászárójának 
cseréjére. 

Tolévth  Gyula  Aranykorúak  Nyugdíjasklub  elnöke: A  Kultúrház  déli  ablaka  is  nagyon  rossz 
állapotban van. Beázása miatt nagy felületen leomlott a vakolat. Itt előtetőre is szükség lenne.

Molnár Gabriella képviselő: Kérdezte, az új ajtó fa, vagy műanyag?

Bartha  Gábor  polgármester: Műanyag.  A Duplex  98’ Kft.  korábban  a  Kultúrház  nagyterme  3 
ablakának cseréjéhez bruttó 354.965 Ft összegről adott ajánlatot.

Simon Aladár községgazda: A mostani ablakok redőnytokosak, cseréjük faljavítással, festéssel jár. A 
nyílászárók  cseréjével  viszont  a  fűtés  tekintetében  komoly  költségeket  takaríthat  meg  az 
önkormányzat.

Bartha  Gábor  polgármester: A  Duplex  98’  Kft.  ajánlatában  redőnytok  nélküli  nyílászárók 
szerepelnek, így az épület természetes megvilágítása is javulna.

Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület további árajánlatokat kér a Kultúrház 
összes nyílászárójának lecseréléséhez.

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

 

178/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kultúrház  tönkrement  déli 
faajtajának cseréjével  egyetért,  és  az  önkormányzat  2012 évi  költségvetésének tartalékalapjából 
138.684  Forintot  biztosít  a  nyílászáró  cseréjére.  További  árajánlatokat  kér  a  Kultúrház  összes 
nyílászárójának lecseréléséhez.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

      21.) Óvodai csoportszoba beázásának javítása
               Előadó: Bartha Gábor polgármester

   (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

 



Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  az  óvoda  a  2010-ben 
megvalósult bővítés óta ázik be. Az óvodai nevelés 2013. januártól is helyben marad. A garancia 
érvényesítésével kapcsolatban a községgazda és az intézményvezető is több alkalommal eljárt. Az 
óvodás gyermekek szülei összefogva hangot adtak nemtetszésüknek a beázás miatt.  A kivitelező 
szemrevételezte  a  helyszínen  a  problémát,  sajnálatos  módon  konstrukciós  hibáról  van  szó. 
Megállapíthatatlan,  hogy tervezési,  vagy kivitelezési  hanyagságról  következménye a  beázás.  Az 
általános iskola bővítésekor az idei évben történtek a kivitelezővel egyeztetések a hiba elhárítására, 
de  az  előző  kivitelező  garanciavállalása  miatt  ez  nem  történt  meg.  A Míves  Építőipari  Kft. 
(Keszthely)  által  adott  árajánlata  alapján  a  problémát  kétféle  módon  lehet  elhárítani.  Az  egyik 
megoldás során továbbra is biztosítva lenne a tető teraszként való használata, vagy nem járható tetőt 
alakít ki és a tetőrész lezárásra kerül. Az intézményvezető elmondása szerint a tetőrész feletti terasz 
funkcionálisan nincs használva. A nem járható tető kialakításának alacsonyabb a költségvonzata.  
Ezt követően tavasszal a beázott csoportszoba parkettája is cserére szorul. 

Fogarasi  Andrea beruházási  ügyintéző: A kazánházhoz ezen a  teraszon keresztül  kell  kimenni. 
Gumi  lemez  szigetelést  fog  kapni,  aminek  nincs  felületi  védelme,  mint  régen  a  ragasztott 
szigetelésnek, amin kavics volt. Azon a részen, ami a kazánházhoz biztosítja a járást, oda kerülne 
tipegő  szőnyeg.  A  tető  többi  részére  így  nem  lehet  rámenni.  A  korlátok  természetesen 
visszakerülnek.  Akkor  lenne  járható  tető,  ha  a  rétegek  meg  lennének  emelve  hőszigeteléssel, 
kavicsréteggel és burkolattal. Ebben az esetben, mivel a réteg megnő, a nyílászárókat is cserélni 
kell. A hőszigetelés teljesen átnedvesedett, azt ki kell szellőztetni. A beázás oka, hogy a szigetelés 
lejjebb van, a külső toldás bevezeti a vizet.

Berta Sándorné jegyző: véleménye szerint a „járható tető” kialakítás megvalósítása hatékonyabb 
megoldást eredményez és a jövőre nézve pedig költségmegtakarítást.

Szeles  András  György  bizottsági  elnök: A beázott  csoportszobában  a  gyermekek  a  befolyó  víz 
felfogására kitett műanyag lavórok mellett játszanak. 

Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület a Míves Építőipari 
Kft. (Keszthely) árajánlatai közül a járható tető kialakítását magában foglaló ajánlatot fogadja el, a 
megvalósításhoz bruttó 3.010.000 Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.

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

 

179/2012.(XI.8.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő  Cserszegtomaj, 
Iskola u. 17. szám 15. hrsz. alatti  ingatlanon meglévő Szabó István Általános Iskola, Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde terasz beázás megszűntetését szükségesnek tartja.  A Míves Építőipari 
Kft. (Keszthely) árajánlatai közül a járható tető kialakítását magában foglaló ajánlatot fogadja el, a 
megvalósításhoz bruttó 3.010.000 Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

 

      22.) Kultúrház csapadékvíz elvezetése
              (szóbeli előterjesztés)

 



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

Kőműves Károlyné alpolgármester: Elmondta, a Pajtika utca felől leömlő csapadékvíz a Kultúrház 
és Teleház udvarára folyik. A Teleháznak van vízelvezetése, a lefolyó víz a ház alá folyik tönkretéve 
így a  vakolatot.  A Teleházzal  szemben lévő vizesárok felgazosodott,  így az nem funkcionál.  A 
vizesárkot ki kellene tisztítani.

Bartha  Gábor  polgármester: Simon  Aladár  községgazdához  intézve  elmondta,  ki  kell  menni 
megnézni a kialakult helyzetet.

Román Erika képviselő: Önkormányzati rendelet alapján az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanja 
előtti területet rendben tartani.

Kőműves Károlyné alpolgármester: Ebben az esetben fel kell hívni a lakók figyelmét erre.

Román Erika képviselő: A figyelemfelhívás több esetben is megtörtént,  a „Krónika” című helyi 
lapban már közzé lett téve, valamint az önkormányzat honlapján is szerepel.

Simon Aladár községgazda: Amennyiben a sportpálya mellé a tartályok ki lesznek helyezve, jóval 
kevesebb csapadékvíz zúdul le a Pajtika utca felől. Meg kell akadályozni, hogy a csapadékvíz a 
Kultúrházhoz elérjen, addig el kell szikkasztani.

Bartha  Gábor  polgármester:  Kérdezte  a  napirend  előterjesztőjét,  szükséges  –e  az  ügyben 
határozathozatal?

Kőműves  Károlyné  alpolgármester: Határozathozatal  nem  szükséges,  a  felvetésére  kapott 
válaszokat elfogadta.

 

23.) Értekezletek legkorábbi időpontjának meghatározása
                  (szóbeli előterjesztés)

 

Bartha  Gábor  polgármester:  Ismertette  a  napirendi  pontot,  majd  átadta  a  szót  Elekes  István 
képviselőnek, a napirend szóbeli előterjesztőjének. 

Elekes  István  képviselő: Berta  Sándorné  jegyzőasszony  napirend  előtti  tájékoztatása  alapján  a 
képviselő-testületi ülések 15 órakor kezdődnek, mivel ez az időpont lett az önkormányzati SZMSZ-
ben rögzítve. Javasolta, ezt az időpontot az értekezletek során is tartsa be a testület. A mostani 13 
óra,  illetve  egy  következő  munkaértekezlet  időpontjára  kitűzött  10  óra  korai,  ez  munkaidőbe 
ütközik, a munkaadók ezt nem minden esetben tolerálják.

Szeles  András  György  képviselő: A soros  képviselő-testületi  ülés  október  31-én  15  órára  volt 
összehívva,  akkor a testület  határozatképtelen volt.  A polgármesternek 8 napon belül össze kell 
hívnia a testületet, más időpont nem volt alkalmas. A kényszerű helyzet kialakulása miatt kezdődött 
13 órakor az ülés.

Bartha  Gábor  polgármester: A munkaadók  kötelesek  elengedni  a  képviselőt  képviselő-testületi 
munkájának végzéséhez a munkahelyéről. Az esetlegesen kiesett bérét az önkormányzati törvény 
alapján  az  önkormányzat  köteles  megtéríteni.  November  15-ére  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és 
Szabályozási Terv településfejlesztési koncepció összeállítása ügyében összehívott munkaértekezlet 
a  meghívott  tervező  munkaidejét  is  érinti,  a  meghívottakhoz  is  kellett  alkalmazkodni.  Az 
értekezleten lehetőséget kap az önkormányzat a vélemények egyeztetésére.

Bartha  Gábor  polgármester:  Kérdezte  a  napirend  előterjesztőjét,  szükséges  –e  az  ügyben 
határozathozatal?

Elekes István képviselő: Határozathozatal az ügyben nem szükséges. 



 

Bartha Gábor polgármester:  Elmondta, november 11-én vasárnap 17 órakor Márton-napi fáklyás 
felvonulás indul az általános iskolától a templomig. A már említett kivetítő az ünnepség keretén 
belül  lesz  átadva  az  Egyházközösség  részére.  Ezen  a  napon  19  órai  kezdettel  a  polgármester 
Márton-nap alkalmából  fogadást tart  a  helyi  boros gazdáknak az általános iskola éttermében.  A 
fogadásra meghívta képviselőtársait és a jegyzőasszonyt. 

Plótár Lászlóné Barlang utca: Kérdezte, a Barlang utcában mikor lesz járda kialakítva? Iskolások 
és babakocsit toló anyukák is nagy számban közlekednek az úton.

Bartha Gábor polgármester: A Barlang utca fő közlekedési tengelye a településnek. A tavasz végén 
záruló  „Csersezgtomaj  Zölden  Gondolkodik”  című  pályázat  keretében  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlantól a temetőig fog a növényesítés elérni. A fásítás a járda nyomvonalának 
tengelyét határozza meg.

Plótár László az 1956-os események olyan résztvevője volt, akiről illő emlékezni. A korábbi évek 
ünnepségein  nem  lett  megemlítve  Plótár  László.  Eddig  Plótár  úr  történelmi  múltjáról  nem 
rendelkezett a képviselő-testület információval. Ígéretet tett, hogy a jövőre vonatkozóan felveszi a 
családdal  a  kapcsolatot.  Elmondta,  amikor  az  1956-os  eseményekről  szóló  megemlékezéseken 
beszédet tart, Göncz Árpád által alapított vitézi rend tagjairól minden esetben megemlékezett. Az 
idei évben Király Álmos György helyi lakost is a vitézi rend soraiba emelték. 

 

Juhászné  Gyutai  Anikó  intézményvezető: Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  november  10-re 
meghirdetett Márton-napi bál az alacsony részvételi szándék miatt sajnálatos módon elmarad.

 

Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, 17 óra 10 perckor az ülést 
bezárta.

kmf.
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