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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 
16 órára összehívott soros nyilvános testületi üléséről 
Az ülés helye: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Elekes István, Kőműves Károlyné, Molnár 
Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, Szeles András György képviselők;  
Távolmaradását bejelentette: Kőműves Károlyné képviselő  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár és Varga 
Viktória köztisztviselők. 
 
Szabó István Általános Iskola részéről: Juhászné Gyutai Anikó igazgató és Ács Györgyi 
igazgató helyettes  
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető, Pálmai Melinda óvodavezető helyettes 
 
Napirend előtt: 
 
A Szabó István Általános Iskola 8. osztályának egyik tanulója az osztály nevében meghívta a 
Képviselőt-testület tagjait, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit a június 15-én, 
szombaton 10 órakor kezdődő ballagási ünnepségre. 
Bartha Gábor polgármester: Pedagógusnap alkalmából meghívta az iskola és az óvoda 
dolgozóit a június 3-án, hétfőn 16 órakor kezdődő ünnepségre. 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 4 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 16 óra 04 perckor 
megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. Az önkormányzat még érvényben lévő 
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Szeles 
András György képviselő személyében. 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással Szeles András György képviselőt 
bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi sort. Javasolta, hogy a Képviselő-testület 
a meghívó szerinti 5. és 6. napirendet 2. és 3. napirendként tárgyalja, mivel a Teréz Anya 
Szociális Integrált Intézmény vezetője, szakmai vezetője és családgondozója jelen van az 
ülésen. Javasolta, az Egyebek napirendek alá 19/1. pontba vegye fel a testület a Tankönyvek 
kérdéskörét, 19/2. pontba Mile Alexandra sportoló támogatásának ügyét. 
Román Erika képviselő: Az Egyebek napirend alatt 19/3. pontban észrevétellel kíván élni.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 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.   
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Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(beszámoló a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármesteri keret 
felhasználásának terhére az előterjesztés készítése, május 24. óta érkeztek számlák, melyekről 
a következő ülésen számol be. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 5 igen szavazattal a Képviselő-
testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt 
tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 

2.) Beszámoló a családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

           (beszámoló a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta. 
 
16 óra 12 perckor Elekes István képviselő megérkezett az ülésre. 
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a korrekt, részletes, érthető beszámolót, valamint a 
Szolgálat egész éves áldozatos munkáját. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 
beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

3.) Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
        Előadó: Bartha Gábor polgármester 

  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
          

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a 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, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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75/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést 
elfogadja. 
 
Bartha Gábor polgármester: Elmondta, június 3-án Kistérségi ülés lesz, ahol a Társulás 
továbbműködésének kérdését is érintik.  
Benák Krisztián intézményvezető: Biztosította a Képviselő-testületet, hogy a Szolgálat 
dolgozóinak munkájára számíthatnak, bármilyen körülmények között szolgálják az 
önkormányzatot, a települést.  
 

4.) Az Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása (3.   
forduló) 

       Előadó: Bartha Gábor polgármester  
             (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)  

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A május 14-én megtartott munkaértekezleten 
elhangzottak alapján a mai ülés előterjesztésében látható, hogy 18 módosítás került 
megfogalmazásra az eredeti rendelet-tervezethez képest. Tegnapi ülésén a bizottság 
egyhangúlag a módosítások elfogadását javasolta a 11. pontig. A bizottság a 11. pontban 
foglaltak elhagyását javasolta az előterjesztésből, továbbá javasolta, hogy a 14. pont alatt a 
hatálybalépés időpontja a kihirdetést követő napra változzon.  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a bizottság javaslatát, az előterjesztésben 
szereplő módosítások elfogadását a 11. és 14. pont kivételével. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő módosításokat 
elfogadta a 11. és 14. pont kivételével. 
Szavazásra tette fel a bizottság javaslatát, mely szerint a módosítások közül kikerülnek a 11. 
pontban foglaltak, a rendelet-tervezetben 50. § alatt bent maradnak az alpolgármesterre 
vonatkozó rendelkezések. 
A szavazást követően megállapította, hogy 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta Képviselő-testülete az előterjesztés 11. pontjára vonatkozó módosítás elhagyását 
elfogadta. 
Szavazásra tette fel a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet hatályba lépése a kihirdetést 
követő nap. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a rendelet hatályba lépésének 
ideje a kihirdetést követő nap. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott 
módosításokkal.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet tervezete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
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5.)  Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
rendelet megalkotása  
       Előadó: Bartha Gábor polgármester 
       (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolta azzal a módosítással, hogy a 2. § (1) bekezdésének szövege az alábbira 
változik:  
„A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalnál az igazgatási szünet időtartama: 
    a) nyáron a tárgyév 30. hetének első napjától augusztus 20-át követő vasárnapig,  
    b) télen a tárgyév 52. hetének első napjától a következő év január 1-jét követő vasárnapig 
tart.”    
Ezen kívül a bizottság javaslata alapján a 3. § (2) bekezdése kerüljön ki a rendeletből, így a 
következő években erről az önkormányzatnak nem kell új döntést hoznia. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott módosításokkal.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 
 

6.) A helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezet elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő rendelet-tervezet elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi rendelet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013. (V.30.) Önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.)  számú rendeletének 
módosításáról 

 
7.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

           Előadó: Bartha Gábor polgármester 
           (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, a képviselő-testület 
hozott döntést arról, hogy az EURON Kft-t kéri fel a program elkészítésére. A Társaság ennek 
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eleget tett. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását javasolta.  
Elekes István képviselő: Véleménye szerint a Program sok általános érvényességű 
meghatározást tartalmaz. Szerepel benne egy táblázat, ahol fel vannak sorolva a felelősei a 
döntéseknek. Többek között a csatornázáshoz az önkormányzat van felelősként megjelölve. 
Véleménye szerint, ha szociális rászorultság alapján végeztet csatornázási munkát az 
önkormányzat, a kérdéssel bővebben kellene foglalkozni. 
Román Erika képviselő: Született korábban olyan határozat, mely alapján bizonyos 
hosszúságú bekötés felett az önkormányzat hozzájárul a költségek viseléséhez. Ez azokra az 
ingatlanokra vonatkozik, ahol a telekhatártól távol esik a tényleges bekötés. Erre vonatkozóan 
érkezett is kérelem. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot és Intézkedési Tervet változatlan tartalommal elfogadja, az abban foglaltakkal 
egyetért. 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt az Intézkedési Tervben foglaltak teljesítésére és arra, 
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program törvényben előírt kétévente történő felülvizsgálatáról 
gondoskodjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 
           8.) Beszámoló az elvégzett idegenforgalmi feladatokról 

           Előadó: Bartha Gábor polgármester 
           (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen és 1 nem szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elvégzett idegenforgalmi 
feladatokról szóló beszámolót elfogadja.  
 

9.) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezetői 
állására beérkezett pályázat elbírálása  

                  Előadó: Bartha Gábor polgármester                    
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                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, a pályázó nem kérte 
zárt ülés elrendelését. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. Örömét fejezte ki, hogy a nevelőtestület tagjai és a Szülői 
Munkaközösség tagjai is egyhangúlag aláírásukkal támogatták Kovács Imréné pályázatát. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Véleménye szerint jelzés értékű, hogy Kovács Imréné 
pályázata mellé nem került másik pályázat benyújtásra. Ez korábban tapasztalható volt az 
általános iskola igazgatói állásra kiírt pályázatnál is. Jól működik az iskolai és az óvodai 
testület. Ellenkező esetben más pályázat is a képviselők elé került volna. 
Molnár Gabriella képviselő: Megköszönte Kovács Imréné óvodavezetőként végzett eddigi 
munkáját. Örömmel töltötte el, hogy ezt a továbbiakban folytatni kívánja. Sok mosolygós 
gyermekarcot és jó egészséget kívánt a további vezetői munkához. 
Bartha Gábor polgármester: A korábban 2 csoporttal működő óvoda mára 5 csoporttá bővült. 
Ez nyilvánvalóan több feladatot hárít a vezetőre és az óvoda dolgozóira. Megköszönte Kovács 
Imréné óvodavezetőként végzett eddigi munkáját. Kérte képviselőtársait, támogassák az 
intézményvezetői állásra benyújtott pályázatát. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette 
fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az irányítása és felügyelete 
alatt működő Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (8372 
Cserszegtomaj Iskola u. 17.) magasabb vezetőjévé, az intézmény vezetőjévé 
 

Kovács Imrénét 
 
bízza meg. 
 
A megbízás időtartama 5 év, 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól. 
 
A képviselő-testület az intézményvezető illetményét a következők szerint állapítja meg: 
 

Besorolás szerinti garantált illetmény 155 258 
További szakképesítés 7 763 
Kerekítés -21 

Összesen: 163 000 
Vezetői pótlék 100 000 
Nyelvpótlék  
Kiemelt keresetkiegészítés 6 500 
(határozott idő: 2013.01.02-08.31-ig)  

Mindösszesen:             269 500 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Barta Gábor polgármester 
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Kovács Imréné óvodavezető: Megköszönte a Képviselő-testület megtisztelő bizalmát, 
valamint az önkormányzat által eddig nyújtott segítséget, melyre a továbbiakban is számít. 
 
        10.) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde előirányzat 
felhasználási kérelme 
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                  (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
                 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag 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, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részére egy nagyobb 
teljesítményű porszívó beszerzésre kerüljön az Óvoda 2013. évi költségvetése terhére.  
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
               

11.) Nyári gyermektábor 
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                    (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta azzal a módosítással, hogy a tábor jogszerű működéséért és teljes 
biztonságáért Süliné Elekes Éva művelődésszervező felel.  
Elekes István képviselő: Korábbi testületi ülésen volt arról szó, hogy a táborozóknak fizetni 
kell bizonyos összeget a részvételért. Ez nem tűnik ki az előterjesztésből. Kérdezte, a 
táborban való részvételnek nincs költségvonzata? Elegendő fedezetet biztosít a határozati 
javaslatban meghatározott összeg? 
Palkovics Zoltánné képviselő: Az előző év gyakorlata alapján a művelődésszervező tervezte 
be az 500.000 Ft összeget. A 2 hét tábor várható költségére 466.000 Ft van kimutatva.  
Elekes István képviselő: Nem tűnik ki az előterjesztésből, hogy meghatározásra kerül –e a 
táborozó gyermekek maximális létszáma. Előre még nem látható, hogy tényleg 2 x 50 
gyermek fog –e részt venni a táborban.  
Palkovics Zoltánné képviselő: A feltűntetett várható költségek táblázatban 120 db kendő 
költsége van tervezve, ez alapján a két hétre 120 gyermek részvételével számol a szervező. Az 
ülésen nincs jelen Süliné Elekes Éva művelődésszervező, aki a feltett kérdésekre választ tudna 
adni.  
Elekes István képviselő: Tavaly is magasabb összeg lett a tábor költségeihez hozzárendelve, 
mint a tervezett összköltség. Javasolta, a határozati javaslatban szereplő összegnél magasabb 
összeget határozzon meg az önkormányzat erre a célra. Tavaly az e célra elkülönített összeg 
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nem lett mind felhasználva, a megmaradt összeg erejéig is meg lehetne emelni az ez évi 
támogatást. Ne a tábor ideje alatt váljék szükségessé újból a költségvetési rendelet 
módosítása. 
Palkovics Zoltánné képviselő: A várható költség összesen 466.000 Ft, az előterjesztés szerint 
erre a célra 500.000 Ft lesz elkülönítve, ami magasabb a kalkulált összköltségnél. 
Román Erika képviselő: Június 19-én lesz a következő soros testületi ülés, a két hetes tábor 
első hetének szerdáján. Az első turnus költsége fedezve van, szükség esetén a 19-i ülésen 
lehetőség adódik az összeg pótlására.  
Bartha Gábor polgármester: Megérti képviselőtársa aggodalmát, mert hetente 50 fővel van az 
egy főre jutó összköltség számolva, ellenben 120 db, azaz 2 x 60 kendő lesz varratva a 
táborozók részére. Kérdéses, hogy a 100 főre számolt költség fedezetet biztosít –e 120 
táborozó gyermek részére? Egyetértett Román Erika képviselővel, miszerint szükség esetén a 
június 19-i ülésen erre visszatérhet a testület. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette 
fel a módosult határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen és 1 nem szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

80/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 17 – 21., és 2013. 
június 24-28. közötti időtartamban megrendezendő napközbeni ellátást biztosító nyári 
gyermektábor költségeinek fedezetére 500.000.- Ft-ot biztosít a kulturális keret terhére. 
A tábor jogszerű működéséért és teljes biztonságáért Süliné Elekes Éva művelődésszervező 
felel. 
Felkéri Süliné Elekes Éva művelődésszervezőt a tábor előtti bejelentési és adminisztrációs 
kötelezettségek elvégzésére. 
Határidő: folyamatos, illetve a tábor végéig 
Felelős: Süliné Elekes Éva művelődésszervező 
 
Bartha Gábor polgármester: Elekes István képviselőtől érintettség bejelentését várta. 
Elekes István képviselő: Ezzel nem értett egyet, mivel nem ő a művelődésszervező. 
 
      12.) Utak felújítására, karbantartására pénzeszköz átcsoportosítás 
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta azzal, hogy az ülésen bővebb tájékoztatást kapnak arról, hogy a 
15.000.000 Ft mit foglal magában. 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Az előirányzat 17.907.000 Ft volt karbantartásra, amiből 
8.500.000 Ft már kifizetésre került, illetve van megrendelt és elkezdett munka 3.300.000 Ft 
értékben. Ezek még be nem fejeződtek, számla még nem érkezett róluk. Összesen 11.780.000 
Ft a kötelezettséggel terhelt összeg. Tegnap kérdésként merült fel, hogy a karbantartás terén 
az új technológia mely utcákat érinti. A Harang és Sziklai utcákról van szó, költségvonzatuk 
2.700.000 Ft. A 17.907.000 Ft előirányzat összegből 14.480.000 Ft lett felhasználva, így 
összesen 3.500.000 Ft van még utak karbantartására, amit ebben az évben fel lehet használni. 
Síkosság mentesítésre összesen 5.500.000 Ft lett kifizetve, amit a 14.480.000 Ft magában 
foglal. 
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Román Erika képviselő: A bizottsági ülésen tőle származott a felvetés, hogy részletes 
információkra van a testületnek szüksége. A kérdése konkrétan arra irányult, hogy mennyi 
pénz jut a 15.000.000 Ft-ból kátyúzásra, javítási munkákra, melyek a napi közlekedést segítik. 
A település útjainak állapota az időjárásnak, a csatornázási munkáknak köszönhetően egyre 
rosszabb. A hibák maguktól nem fognak elmúlni. Megfelelő beavatkozás hiányában még 
tovább romlik az utak állapota. Kérte képviselőtársait, a rendelkezésre álló összegből 
amennyit csak lehet, annyit fordítsanak kátyúzásra, javításra. Közlekednek a településen 
külföldi ingatlantulajdonosok nagy értékű gépkocsikkal. Ezeknél az autóknál egy futómű 
meghibásodás több százezer forintba kerül. Előzze meg az önkormányzat az esetleges 
kárbejelentéseket. 
Bartha Gábor polgármester: Az új technológiával kapcsolatban az említett utcákban 
tapasztalatokat szerez az önkormányzat. Ha beválik, azt más utcákban is lehet alkalmazni. Az 
időjárás előrejelzés szerint ma estére is özönvízszerű esőzés várható. Összegezve Boros 
Lajosné pénzügyi ügyintéző által elmondottakat, 15.000.000 Ft mellett le nem kötött 
összegként közel 4.000.000 Ft, összesen 18.500.000 Ft áll rendelkezésre utak felújítására, 
karbantartására. 
Molnár Gabriella képviselő: Tapasztalatból mondta, a településen a kátyúzási munkák már 
elkezdődtek. Kérdezte, miből áll az osztrák technológia? Véleménye szerint a Béke utca 
helyreállítását is be lehetne vonni az osztrák technológiával való felújításba. A Béke utca már 
szinte járhatatlan. 
Simon Aladár községgazda: Ismertette az új technológia lényegét, ami 5 éve használt osztrák 
szabadalom. 2.190,- Ft + ÁFA 2500 m2 felületen a díja. A kavicsos Harang utcában és a 
Sziklai utca felső szakaszán lesz kipróbálva.  
Bartha Gábor polgármester: Két, Béke utcai telephellyel rendelkező vállalkozó – akik már 
többször végeztek önkormányzati megbízásra munkát – jelezte tavaly ősszel, hogy 
amennyiben az önkormányzat az anyagot biztosítja, saját munkával az utca javítását elvégzik. 
Azóta ezzel a kéréssel nem keresték az önkormányzatot.  
Molnár Gabriella képviselő: Az önkormányzat tegye meg az első lépést, ne a vállalkozók 
jelentkezését várja.  
Román Erika képviselő: Korábban született testületi határozat a Béke utca helyreállításáról. 
Azt az ígéretet kapták az ott lakók, hogy az elmaradt vízbekötések megvalósulását követően 
az utca állapota helyre lesz állítva. Akkor született az ötlet, hogy az anyag biztosítása mellett a 
vállalkozók elvégzik a munkát. Az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a vállalkozókkal, 
éljen ezzel a lehetőséggel.  
Bartha Gábor polgármester: A javítandó útfelület nagyságának ismeretében ki kell kalkulálni 
az anyagköltséget, majd az érintett kivitelezőket fel kell keresni.  
Elekes István képviselő: A közbeszerzési terv tárgyalásánál volt szó arról, hogy magasabb 
költségvonzatú munkák esetében 3-nál több, esetleg 5-6 árajánlat legyen bekérve a lehető 
legkedvezőbb költségek viselése érdekében. 
Bartha Gábor polgármester: Közbeszerzés alá a Közbeszerzési törvény szerint esik 
beruházás, a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. Ezen kívül van az önkormányzatnak 
beruházási szabályzata.  A szabályzat alapján kér az önkormányzat 3 ajánlatot. Amennyiben 
képviselőtársa ennek módosítására tesz javaslatot, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
tárgyalja az ügyet, ezt követően a testület dönthet több ajánlat bekéréséről.  
Elekes István képviselő: A szabályzatban és a jogszabályban foglaltaktól feljebb el lehet térni, 
az azokban meghatározott ajánlatnál kevesebbet nem lehet kérni. Kérdezte, a javítási, 
felújítási munkák esetében a szerződésekben milyen garanciákat érvényesít az önkormányzat? 
Bartha Gábor polgármester: A kivitelezőknek az Építési törvényben foglaltaknak kell 
megfelelni, a jogszabály rendelkezik a garanciavállalás szabályairól.  
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Elekes István képviselő: Korábbi csatornázási munkát követően beszakadtak csatornafedelek. 
Pár év múlva derült ki, hogy az önkormányzatnak lett volna lehetőség garanciális javításokra. 
Kérdése arra irányult, hogy például kátyúzási munkáknál fél év, vagy 1 év a kivitelező által 
vállalt garancia? 
Simon Aladár községgazda: A garancia kátyúzásnál maximum 1 év. A szerződésekben a 
kivitelező által is vállalható feltételek mellett törekszik az önkormányzat a leghosszabb idejű 
garancia vállalására. Az esőzések is rontják az utak állapotát, ez Cserszegtomaj útjaira 
különösen igaz, mert a padkák, csapadékelvezetők nincsenek a megfelelő állapotban. A vállalt 
garancia ideje több tényezőtől is függ. 
Bartha Gábor polgármester: A csatornázási munkákból eredő problémák a mai napon is 
kézben vannak tartva. A kivitelezővel, a Swietelsky Magyarország Kft-vel az önkormányzat 
kapcsolatban van. A beruházásoknál nem negatív feltételezésekre épít az önkormányzat, 
hanem pozitív elvárásokat fogalmaz meg. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 
határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
csoportosítja át a fel nem használt pénzeszközöket: 
 
Felhalmozási kiadások: 
 1. Okkerbánya helyrehozatala  - 52.500 e Ft 
Felújítási kiadások: 
 1. Pajtika utca felújítása   + 17.000 e Ft 
 2. Kápolna sor felújítása   + 18.000 e Ft 
 3. Fenyves utca alsó szakaszának felújítása: +   2.500 e Ft 
Dologi kiadások: 
 1. Utak üzemeltetése, karbantartása  + 15.000 e Ft 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2013. 
évi költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő 
és terjessze a Képviselő-testület elé a következő soros ülésre. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

13.) Cserszegtomaj Hegyalja utca 113. számú ingatlanon vizesblokk létesítése 
             Előadó: Bartha Gábor polgármester 
             (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta arra vonatkozóan, hogy a folyamat induljon meg. Az látható, hogy van 
más megoldásra váró probléma is. A tulajdoni lapok alapján összesen 780.000 Ft-tal terhelt az 
ingatlan, melyből 175.000 Ft erejéig Cserszegtomaj Község Önkormányzata jogosult.  
Román Erika képviselő: További 56.000 Ft erejéig a DRV Zrt. jogosult.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
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A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 1709. hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa és ott lakók ingatlan komfortfokozatának növelésére vonatkozó kérését 
megismerte. 
Felkéri a Szociális Bizottságot, hogy a jogszabályi lehetőség határain belül törekvésüket 
támogassa.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Molnár Gabriella Szociális Bizottság elnöke  
 
     14.) Cserszegtomaj, Bottyaháti utca jogi tulajdonrendezése 

       Előadó: Bartha Gábor polgármester 
       (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az ingatlan megvételére irányul a 
felajánlás. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag 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 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Bottyaháti 
utca tulajdonrendezésének megindítását az elkészített átnézeti térkép és ingatlanszakértő által 
készített értékbecslésnek megfelelően jóváhagyja, a tulajdonjog rendezés vonatkozásában 
szükséges 1.398.000,- Ft összeget biztosítja az általános tartalék terhére. Az önkormányzat 
jogi képviselője által összeállított megkereső levél és szerződéstervezet alapján felhatalmazza 
a polgármestert a tárgyalások megkezdésére. 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 

 
15.) Cserszegtomaj, Bottyaháti utca Keleti kanyar tulajdonrendezése 

             Előadó: Bartha Gábor polgármester 
 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
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84/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Bottyaháti 
utca Keleti útszakasz jogi rendezésének megindítását jóváhagyja. Fedezetet biztosít a 
tulajdonjog rendezés vonatkozásában az általános tartalék terhére.     
Határidő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 

 
16.) Cserszegtomaj, Bottyaháti utca kialakításához állami tulajdonú ingatlanrész 
visszaigénylése 

            Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7. ) vagyonkezelésében 
lévő Cserszegtomaj, Bottyaháti utca 26. szám 1612/2. helyrajzi számon felvett, 
„beépítetlen terület” megnevezésű, 1053 m2 térmértékű ingatlan 14 m2 nagyságú 
ingatlanrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlanrészt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ 2. alapján bekezdésében meghatározott önkormányzati kötelező feladat 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a tényleges használatnak megfelelően 
önkormányzati közút céljára kívánja felhasználni. 

3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Cserszegtomaj, Bottyaháti 
utca 26. szám 1612/2. helyrajzi számon felvett, „beépítetlen terület” megnevezésű, 
1053 m2 területű ingatlan 14 m2 térmértékű ingatlanrészének ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegye. 

6. Cserszegtomaj Község Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a 
jelen eljárásban felmerült költségek megtérítését, szükség esetén azt a vagyonkezelő 
részére megtéríti. 
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7. Vállalja, hogy tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t az ingatlannal 
kapcsolatos értékesítési szándékáról. 

8. Cserszegtomaj Község Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati 
tulajdonba maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, 
a tárgyévet követő első felétől kezdődően tájékoztatja a Zrt-t a hasznosítási cél 
megvalósításáról. 

9. Cserszegtomaj Község Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 
ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 

Határidő: 2013. december 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 

17.) Hozzájárulás kérése robbantási tevékenységhez 
             Előadó: Bartha Gábor polgármester 

 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

86/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszthely IV. Új Budahegyi 
bánya bányászati jogosultjának (Pajtika Bánya Kft. Keszthely Tomaji sor 40. és 
üzemeltetőjének (Triász-Kőbánya Kft. Keszthely Tomaji sor 40. kérelmét támogatja, 
hozzájárul a bányában a robbantásos jövesztéshez a kitermelési műszaki üzemi terv 
érvényességi időtartama alatt. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy hozzájárulása a 
műszaki üzemi terv érvényességi hatálya alatt nem vonható vissza. 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

       18.) Park és közterület gondozáshoz szükséges eszközök beszerzése 
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester 

       (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Szeles András Györgyöt, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
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87/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zöldterületek hatékony 
nyírása érdekében a 2013 évi költségvetési rendelet tartalék alapjából 1.500.000 Ft 
keretösszeget biztosít meglévő fülkés rézsűkaszánkhoz Y késes szárzúzó adapter és 1db 
nagyteljesítményű ipari minőségű fűgyűjtős önjáró kézi fűnyíró beszerzéséhez, megbízza a 
polgármestert az eszközök beszerzésével 
Határidő: 2013. június 18. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Bartha Gábor polgármester 17 óra 30 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
 
       19.) Egyebek 
 
       19/1.) Tankönyvek kérdésköre 
                  (Szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Emlékeztette képviselőtársait 
arra, hogy a január 1-én életbe lépő változásokkal kapcsolatban már felvetődött, hogy az 
önkormányzat által az eddigi években biztosított tankönyvtámogatástól továbbra sem zárkózik 
el. A Szabó István Általános Iskola diákjai ingyenesen kapták a tankönyveket. Kérdezte 
Juhászné Gyutai Anikó igazgatót, a 2013/2014-es tanévre mekkora összeget tesz ki a 
tankönyvek ára? 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Hozzávetőlegesen 1.500.000 Ft, ami a tavalyinál kevesebb. 
A normatív hozzájárulás az idei tanévben 10.000 Ft volt, a következő tanévre ez 12.000 Ft-ra 
változik. A 2012/2013-as tanévben 81 gyermek részére biztosított a képviselő-testület 
hivatalból ingyenes tankönyvet. A korábbi információk alapján először az hangzott el, hogy 
1-8. osztályig valamennyi tanuló ingyen juthat tankönyvhöz. Később ez módosult az 1. és 5. 
osztályosokra, a jelenlegi információk alapján csak az 1. osztályosok kaphatnak ingyen 
tankönyvet 12.000 Ft összegben. Az a probléma, hogy a 12.000 Ft feletti összeget nem lehet a 
szülőkkel kifizettetni. 1. és 5. osztályban mindenképpen szükség van új könyvekre, a többi 
évfolyamon a tanulók vigyáztak azokra és tovább lehetett adni. Az önkormányzat támogatását 
az 1. osztályosok tekintetében a 12.000 Ft feletti összegre kérte. A többi osztályban körülbelül 
80 gyermeknek jogosult 12.000 Ft összeghatárig ingyenes tankönyvre szociális alapon. Az ő 
tankönyveiknek ára is meghaladja a 12.000 Ft-ot, az e feletti összeget tőlük sem lehet elkérni. 
A tankönyveket csak a tankönyvellátótól lehet megrendelni, a kifizetés augusztusban lesz 
esedékes. Kérdezte, a szülőket tájékoztathatja –e arról, hogy aki szociális alapon nem jogosult 
az ingyenes tankönyvre, azok esetében a teljes összeget, aki jogosult, azok esetében a 
különbözet összegét az eddig szokásos módon átvállalja az önkormányzat. Erről előzetes 
ígéretet vár a testülettől. 
Molnár Gabriella képviselő: Véleménye szerint a képviselő-testület támogassa az elhangzott 
kérést.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ingyenes tankönyvet biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
terhére a 2013/2014-es tanévre a Szabó István Általános Iskola tanulói részére. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
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88/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes tankönyvet biztosít 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére a 2013/2014-es tanévre a Szabó István 
Általános Iskola tanulói részére. 
Határidő: 2013. szeptember 2. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta, erre a célra az önkormányzat a 2013. évi költségvetés 
általános tartalékának terhére 2.000.000 Ft-ot különítsen el. 
Szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetés 
általános tartalék terhére 2.000.000.- Ft-ot különít el. Az összeg a Szabó István Általános 
Iskola tanulói részére a 2013/2014-es tanévre ingyenesen biztosított tankönyvekre nyújt 
fedezetet. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetés általános tartalék terhére 2.000.000.- Ft-ot különít el. Az összeg a Szabó István 
Általános Iskola tanulói részére a 2013/2014-es tanévre ingyenesen biztosított tankönyvekre 
nyújt fedezetet. 
Határidő: 2013. szeptember 2. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Megköszönte a Képviselő-testület támogatását. Mindenkit 
szeretettel vár a június 15-ei ballagásra és tanévzáró ünnepségre. 
 
       19/2.) Mile Alexandra sportoló támogatása 
                  (Szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Elmondta, a június 16-ai 
országos lábtoll versenyen az I., II., III. és IV. helyezést elérő versenyzők képviselhetik 
Magyarországot a Vietnámban megrendezésre kerülő világbajnokságon. Az eddig elért 
eredményei alapján Mile Alexandrának erre jó esélyei vannak. 
Román Erika képviselő: Az országos versenyen való részvételének költségei fedezve vannak?  
Bartha Gábor polgármester: Erről nincsenek pontos információk. A Magyar Lábtoll-labda 
Szövetség már látta vendégül a Vietnámiakat, a magyar versenyzők Vietnámban 
tartózkodásának költségeit a szervezők állják. A repülőjegy ára 280.000 Ft/fő. Alexandrát 
edzője, Takács Tamás kísérné el a bajnokságra. A minimum költsége a versenynek 560.000 
Ft, ami jelentős összeg. 
Szeles András György képviselő: A világbajnokságon részt vevőknek az országos versenyt 
követő 15 napon belül fejenként 50.000 Ft nevezési díjat kell befizetni. Az előző testületi 
ülést követő beszélgetésen felmerült, hogy az önkormányzat szervezhetne jótékonysági estet. 
Ebből jelentős bevétel folyhat be, valamint megtudnák az emberek, hogy milyen remek 
sportolóval élnek egy településen. A befolyt összeget fel lehet ajánlani a kiutazásra való 
költség fedezésére. 
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Román Erika képviselő: Támogatta képviselőtársa elképzelését. Javasolta, az 560.000 Ft-ot az 
est szervezése mellett az önkormányzat különítse el. Illés Fanni Reziben élő paralimpikont és 
a helyi civil szervezeteket minden évben támogatja az önkormányzat. A környező települések 
önkormányzatait, valamint Cserszegtomaj Község Önkormányzata által támogatott 
szervezeteket is meg lehetne keresni. Ilyen ügyben fontos a társadalmi összefogás. A 
sportolón és az edzőn túl a sportág és a település hírnevét is gazdagítja egy ilyen versenyen 
való részvétel. Ha az önkormányzat több oldalról megközelíti a támogatás lehetőségét, 
biztosabb, hogy összejön a kiutazás költsége és némi költőpénz. 
Molnár Gabriella képviselő: Egyetértett képviselőtársai javaslatával. Azzal egészítette ki az 
elhangzottakat, hogy a 2 x 50.000,- Ft nevezési díj összegét is különítse el az önkormányzat. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Szükség van összefogásra, meg kell tenni mindent, amit csak 
lehet, ismerve a család anyagi helyzetét. Véleménye szerint a nevezési díj összegének 
biztosításáról döntsön a testület. Június 19-én a következő soros ülésen kerüljön az ügy újból 
napirendre, akkor a 16-i verseny eredménye is ismert lesz. Szorgalmazta, hogy a lakosság felé 
jusson el az információ. Támogatta jótékonysági est, vagy akár gyűjtés szervezését. 
Élelmezésvezetőként az iskola épületében mindennap megtalálható. Vállalta, hogy átvételi 
elismervény ellenében a lakossági hozzájárulásokat átveszi. Ebben a hivatal dolgozói is 
tudnának segíteni. 
Elekes István képviselő: 560.000 Ft csak a két fő kiutazásának költségét fedezi. Javasolta, a 
versenyzőt és kísérőjét ezen felül 50-50.000 Ft-tal támogassa az önkormányzat. Egy havi 
tiszteletdíját felajánlotta Mile Alexandra sportoló támogatására. Felhívta képviselőtársai 
figyelmét arra, hogy képviselőként járjanak elöl jó példával. 
Bartha Gábor polgármester: A testület ne csak a nevezési díj összegéről hozzon döntést. 
Pszichikailag sokat számít, ha a versenyző annak tudatában indul az országos versenyen, hogy 
a költségek rendelkezésre állnak a világbajnokságon való részvételhez. Javasolta, hogy az 
önkormányzat 650.000 Ft-ot különítsen el erre a célra. 
Elekes István képviselő: Egyetértett Bartha Gábor polgármesterrel. Ez a tudat akár 15-20%-
kal közelebb viheti a versenyzőt a célhoz. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetés általános tartalék terhére 
650.000.- Ft-ot különít el. Az összeg Mile Alexandra és kísérője részére – a június 16-án 
megrendezendő országos versenyen elért eredményétől függően – a Vietnámban 
megrendezésre kerülő Lábtoll Világbajnokságon való részvételére nyújt fedezetet. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2013.(V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetés általános tartalék terhére 650.000.- Ft-ot különít el. Az összeg Mile Alexandra és 
kísérője részére – a június 16-án megrendezendő országos versenyen elért eredményétől 
függően – a Vietnámban megrendezésre kerülő Lábtoll Világbajnokságon való részvételére 
nyújt fedezetet. 
Határidő: 2013. szeptember 1. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
       19/3.) Észrevétel 
                  (Szóbeli előterjesztés) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést, majd átadta a szót Román 
Erika képviselőnek, a napirend előterjesztőjének.  
Román Erika képviselő: Az előző testületi ülésen született döntés jogi lépések megtételére 
vonatkozóan. Ez olyan indítványra jött létre, amit a bizottsági elnökök terjesztettek be. 
Bizottsági elnök bizottsági véleményt képviselhet elnöki minőségében, vagyis a bizottság 
tagjainak kialakult véleményét. Két bizottság ülésén biztosan nem volt az ügy tárgyalva, arról 
bizottsági döntés nem született. Törvényességi felülvizsgálat lefolytatása esetén látható, hogy 
bizottsági döntések nem előzték meg a képviselő-testületi döntést, amire a határozathozatal 
előtt hivatkoztak. A bizottságok elnökeinek aláírásával ellátott beadvány mögött nem állnak a 
bizottságok tagjai. E nélkül nem elnöki, hanem képviselői minőségben írhatták volna alá a 
szóban forgó beadványt. 
Bartha Gábor polgármester: Ügyrendi kérdésről van szó. A polgármesternek a bizottságok 
elnökei írtak levelet, melyben felhívták a figyelmét bizonyos dolgokra, és utasították a 
szükséges intézkedések megtételére. A beadványt elnöki minőségükben írtak alá. Az ügy ezt 
követően a testület elé került, született testületi döntés, amit végre kell hajtani. Nem bizottsági 
javaslat került a képviselő-testület elé, hanem meghívóban szereplő napirendi pontként 
polgármesteri előterjesztés. A május 22-i rendkívüli ülésen előterjesztőként képviselőtársai 
állásfoglalását kérte. Az ügy kimenetelétől függetlenül az a kérdés, hogy szabad –e 
Cserszegtomaj lakóit, a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal dolgozóit kizárólag negatív, 
pejoratív színben feltűntetni, mint ahogy azt képviselőtársa a honlapon és írásos formában 
tette, vagy mindenkinek joga van a jó hírnévhez és az észrevételeket nem testületi ülésen 
kellene –e inkább megtárgyalni?  
Elekes István képviselő: Elmondta, amennyiben más napirend nincs, távozik az ülésről. Kérte, 
az ügyet a jelenléte nélkül vitassák meg képviselőtársai, a szavazásban nem kíván részt venni.  
Román Erika képviselő: Az elhangzott észrevételt azért tette, hogy még egyszer gondolják át 
képviselőtársai az ügyet. Arra hívta fel képviselőtársai figyelmét, hogy az előző ülésen 
született döntés lehet, hogy már eleve kudarcra van ítélve. Az ügyben döntéshozatal nem 
szükséges. 
 
Elekes István képviselő 18 óra 26 perckor távozott az ülésről. 
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte Román Erika képviselő észrevételét. Amennyiben 
a képviselők által hozott határozat nem lesz végrehajtva, melyben a polgármester van 
felelősként megjelölve, a polgármester felelősségre vonható. Felkérte a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság elnökét, mivel ügyrendi kérdésről van szó, az ügyet vizsgálja meg. 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18 óra 28 perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
Bartha Gábor sk.                                           Berta Sándorné sk. 
polgármester                                                           jegyző 
                                                                Illés Andrea sk.   

jegyzőkönyvvezető 
 
 

Szeles András György sk. 
képviselő 


