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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-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;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár és Varga 
Viktória köztisztviselők. 
 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető 
Lakosság részéről: 1 fő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel minden képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 16 óra 52 
perckor megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Kérte, a képviselő-testület a Társulási Megállapodások tárgyalása után 14. napirendként 
fogadja be a mai napon érkezett, és az ülés előtt kiosztott Teréz Anya Szociális Integrált 
Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének, valamint a módosult napirendi sornak 
az elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét és 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 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: Felolvasta Bothné Mátés Alexandra és Both Zoltán levelét, 
melyben megköszönték néhai Mátés Tibor temetésével kapcsolatban az önkormányzat és a 
hivatal dolgozóinak segítségét.  
Bejelentette, hogy Mile Alexandra továbbjutott az országos lábtoll versenyen, így indulhat a 
Vietnámban megrendezésre kerülő világbajnokságon. 
Bejelentette, hogy Vindornyafok polgármesterét tájékoztatta arról, hogy a képviselő-testület a 
2013/2014-es tanév kezdetétől nem tudja biztosítani a jelenleg fennálló segítséget a 
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Vindornyafokról bejáró gyermekek szállításával kapcsolatban. Ennek ellenére az 
önkormányzat örömmel fogadja az iskolába és óvodába Vindornyafokról járó gyermekeket. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen és 1 nem szavazattal a Képviselő-testület a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 

2.) A 2013. évi költségvetési 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 a rendelet-tervezet 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-
tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013 (VI. 20.) önkormányzati rendelete 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (III.28) 
önkormányzati rendelettel módosított 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

3.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
        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 az előterjesztésben foglalt 
Szabályzat elfogadását javasolta.  
Berta Sándorné jegyző: A tegnapi bizottsági ülésen is elmondta, a közigazgatásban 
végbemenő változások, valamint a májusi ülésen elfogadott új önkormányzati Szervezeti és 
Működési Szabályzat indokolja a Polgármesteri Hivatal Szabályzatának módosítását. Többek 
között a dolgozói létszámban történt változás. Már több alkalommal megemlítette, hogy a 
szociális ügyek szerteágazóan jelentkeznek. Azt az aggályát is megfogalmazta, hogy nem 
ismert, hogy a járások létrejöttével milyen további átrendeződések várhatók, akár 
csökkenhetnek a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő feladatok. Kérése továbbra is fennáll, 
viszont határozott állást nem tud foglalni az ügyben. A Szabályzat a jelenlegi létszámot 
foglalja magában. 
Elekes István képviselő: Január óta állami fenntartás alatt működik az általános iskola, ennek 
ellenére korábbi határozta szerint az önkormányzat kifizette az intézmény rezsiköltségét. 
Kérdezte, ez jelenleg is így működik? 
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Továbbszámlázásra kerültek az említett rezsiköltségek, 
amit a fenntartó az önkormányzat felé kifizetett. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
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A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
 

4.) Teréz Anya Szociális Intézmény 2013. évi költségvetésének módosítása 
           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.  
Elekes István képviselő: Előző ülésén tárgyalta a testület, hogy az önkormányzatnak 
visszamenőleg a 2011-2012. évek vonatkozásában fizetési kötelezettsége van Hévíz Város 
Önkormányzata felé. Kérdezte, azóta mi történt az ügyben? 
Bartha Gábor polgármester: Kifizetés nem történt, jelen esetben az Intézmény 2013. évi 
költségvetésének módosítása a napirend tárgya.  
Kőműves Károlyné képviselő: Továbbra is fennáll Hévíz Város Önkormányzatának 
követelése? 
Bartha Gábor polgármester: Az Intézmény 2013. évi költségvetése úgy van összeállítva, 
hogy a működése állami normatívából úgy tartható fenn, ahogy a települések közötti Társulási 
Megállapodásban szabályozva van. A normatíván felüli összeg 50%-át Hévíz Város 
Önkormányzata, a másik 50 %-ot megállapodás szerint jelen pillanatban a 7 társult település 
önkormányzata fizeti meg. A mai napon megtartott gyűlésen azt az álláspontot tolmácsolta 
Hévíz Város Polgármestere és Önkormányzata felé, hogy 2011. rég elmúlt, pénzügyileg 
lezárult év, tekintsenek el a 2011-re kimutatott tartozás kifizetésétől. 2012. is zárszámadással 
lezárt időszak. A környező települések polgármesteri is ezen az állásponton vannak. Ennek 
ellenére nagy jóindulat szükséges a hévízi városvezetéstől, hogy a két évet tekintve közel 
4.500.000 Ft helyett kizárólag a 2012. évre kimutatott tartozást követelje, így 2.000.000 Ft 
összegű fizetési kötelezettsége jelentkezik az önkormányzatnak. Újból kihangsúlyozta, a mai 
napig kifizetés még nem történt. 
Berta Sándorné jegyző: Az Intézmény költségvetésének módosítása nyugodtan elfogadható, 
nem tartalmaz pénzbeli elvárásokat. A módosítás a jutalom keretet növeli meg járulékaival 
együtt 5.200.000 Ft-tal, nagy létszámú intézményről van szó.  
Román Erika képviselő: Az előterjesztésből kitűnik, hogy az Intézmény tavalyi 
pénzmaradványa 6.324.000 Ft. Véleménye szerint olyan intézmény, melynek nem látszik 
biztosítottnak a jövője, nem dologi kiadásokra különít el 6.324.0000 Ft-ot. Erre az időszakra a 
működést kellene biztosítani, nem eszközöket beszerezni. Azzal egyetértett, hogy azoknak a 
dolgozóknak megállapítják a jutalomkeretét, akik ellátják a feladatot.  
Berta Sándorné jegyző: A szóban forgó összeg akár működésre is fordítható.  
Román Erika képviselő: Az előző soros ülésen tárgyalt visszamenőleges fizetési 
kötelezettséggel felmerült aggályokat tisztázni kellene.  Fenntartotta korábbi álláspontját, 
mely szerint a szóbeli megállapodás is megállapodás. Hévíz Város volt polgármestere korábbi 
ígérete szerint az állami támogatással nem fedezett kiadásokat Hévíz Város Önkormányzata 
vállalja. A környező települések önkormányzatai ezért léptek be a Társulásba. Hévíz Város 
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Önkormányzatának be kellene látnia, hogy a későbbiekben is szükségük lehet a környező 
kistelepülések együttműködésére. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 3 igen és 4 nem szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását elutasította. 
 

5.)  A képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének megállapítása 
       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 egybehangzó javaslata alapján 
decemberben az 5. napirendektől meghatározott beszámolókat és tájékoztatókat januárban 
tárgyalja a testület. Ezzel a módosítással a bizottság egyhangúlag a munkaterv elfogadását 
javasolta. 
Berta Sándorné jegyző: Amennyiben elfogadásra kerül a Teréz Anya Integrált Intézmény 
Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, november 30-ig kell a Társulásba 
delegáltnak beszámolni a testület felé az ott elvégzett feladatokról.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a képviselő-
testület 2013. évi II. félévi munkatervének elfogadását azzal a módosítással, hogy 
decemberben az 5. napirendektől meghatározott beszámolók és tájékoztatók kikerülnek a 
decemberi napirendek sorából. A novemberi napirendek sora kiegészül 8. pontban az 
Önkormányzati Társulásban végzett feladatokról szóló beszámolóval. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2013. II. 
félévi munkatervét elfogadja. 

Határidő: 2013. július 10. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 

6.) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Szervezeti és 
Működési Szabályzata és Házirendje 

      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 az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását javasolta  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi rendelet alkotta: 
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95/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 
Házirendjét megismerte és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 83. §. (2) 
bekezdésében foglalt ellenőrzési kötelezettségének eleget tett.  
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt értesítse.  
Határidő: 2013. június 24. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

7.) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében nyári szünet 
engedélyezése 

           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 az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2013. július 29-től 2013. augusztus 23-
ig, mely időpontban történik az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak 
elvégzése.  
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az intézményvezetőt 
tájékoztassa.  
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse. 
Határidő: 2013. június 24. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester és Kovács Imréné intézményvezető 
 
           8.) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde dolgozóinak 
létszámáról szóló tájékoztatás 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A képviselő-testület a 
határozottról határozatlan időre módosuló kinevezéseket kapta meg. 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 azzal a módosítással, hogy Nádasiné Berkes Márta 
helyett a jelenleg gyesen lévő Németh Adrienn szerepeljen dajkaként, mivel Nádasiné Berkes 
Márta  Németh Adrienn helyettesítése miatt került felvételre. 
Kovács Imréné óvodavezető: Németh Adrienn kinevezése határozott időre, június 30. napjáig 
szól. 



 6

Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, jól értelmezi, hogy Németh Adriennek június 30. 
napjától nincs állása? 
Kovács Imréné óvodavezető: Igen.  
Berta Sándorné jegyző: Kérdezte, Nádasiné Berkes Márta pályázat útján nyerte el az állást? 
Kovács Imréné óvodavezető: Igen, 2. lett a sorban. A határozott időre kiírt pályázat nyertese 
Németh Adrienn. A pályázó tudta, hogy határozatlan idejű kinevezésből kerül át határozott 
idejű kinevezésbe. 
Kőműves Károlyné képviselő: Mivel pályázat útján nyerte el az állást Németh Adrienn, nem 
köteles a munkáltató a gyes lejártával visszavenni? 
Berta Sándorné jegyző: Munkajogi szempontból megközelítve a helyettesítést végző 
megbízása úgy szól, amit pályázat nélkül kapott, hogy valaki helyettesítését látja el. Státusza a 
pályázat nyertesének van. Nádasiné Berkes Mártának a helyettesítésre van kinevezése, ami 
valóban határozott időre szól. Amennyiben Nádasiné Berkes Márta helyett Németh Adrienn 
szerepel a tájékoztatásban, az ő kinevezése módosul határozottról határozatlan idejű 
kinevezésre. 
Bartha Gábor polgármester: Amennyiben a testület határozatlan időre szóló a kinevezést 
fogad el, az közalkalmazotti jogviszonyt keletkeztet.  
Molnár Gabriella képviselő: Az önkormányzat minden területen arra törekszik, hogy a 
cserszegtomaji lakosokat részesítse előnybe. 
Kovács Imréné óvodavezető: Elmondta, azt szeretné, ha minden dolgozónak határozatlan 
időre szólna a kinevezése. 
Elekes István képviselő: Azzal, hogy az önkormányzat Kovács Imrénét nevezte ki az óvoda 
vezetőjévé, bizalmat szavazott részére. Véleménye szerint a testület tartsa tiszteletben és 
fogadja el az óvodavezető döntését. Állás betöltésére kiírt pályázat nyerteseként hirdetett ki az 
önkormányzat olyan személyt, aki életvitel szerűen nem él Cserszegtomajon. 
Kőműves Károlyné képviselő: Kérte az óvodavezetőt, segítse a testületet abban, hogy az 
ügyben jó döntés szülessen. Véleménye szerint Németh Adrienn szerződése határozatlan időre 
szóljon. 
Berta Sándorné jegyző: Az óvodavezetőt jó szándék vezérli. Nem áll szándékában elbocsátani 
Németh Adriennt, Nádasiné továbbra is helyettesítő marad. 
Román Erika képviselő: Kérdezte, Németh Adrienn munkájával volt probléma? Nádasiné 
Berkes Márta jobban elvégzi a feladatot? 
Kovács Imréné óvodavezető: Adrienn munkájával semmi probléma nem volt, mindketten jól 
végzik a munkájukat. A munkajogban nincsen jártassága. Az összeírt névsor nem Adrienn 
ellen irányul az a jelenlegi dolgozókat tartalmazza.  
Bartha Gábor polgármester: Könnyebb döntési helyzetben lenne a testület, ha az előterjesztés 
melléklete nevek nélkül, a státusok felsorolását foglalná magában.  
Berta Sándorné jegyző: Németh Adriennek június 30. napjáig van státusza. 
Kőműves Károlyné képviselő: Kérdezte, hány éve működik ez a rendszer, hogy határozott 
időre szól a dolgozók kinevezése? 
Kovács Imréné óvodavezető: 3-4 éve. 
Szeles András György bizottsági elnök: Javasolta, a bizottság döntését figyelembe véve a 
dolgozók létszámáról szóló tájékoztatást Németh Adrienn dajka nevével fogadja el a testület, 
az óvodavezető megoldja a helyettesítést. Véleménye szerint mégis biztosabb így Németh 
Adrienn munkaviszonya. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását az elhangzott módosítások figyelembe vételével. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
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97/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde dolgozóinak létszámáról szóló tájékoztatást. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 

9.) Tájékoztatás a 2013/2014. tanévre történt óvodai beiratkozásról 
                  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 tájékoztatás elfogadását 
javasolta.  
Kovács Imréné óvodavezető: Elmondta, a május 16-án kelt tájékoztató óta további 3 gyermek 
beíratására került sor. 
Berta Sándorné jegyző: Kérdezte, Vindornyafokról hány kisgyermek fog a cserszegtomaji 
óvodába járni? 
Kovács Imréné óvodavezető: Szeptembertől előreláthatólag 2, viszont ha nem lesz iskolabusz, 
akkor az egyik gyermek a karmacsi óvodába megy.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő tájékoztatás elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013/2014. nevelési évre történt óvodai beiratkozásról 
szóló tájékoztatását elfogadta. 
  
Megköszönte a Képviselő-testület megtisztelő bizalmát, valamint az önkormányzat által eddig 
nyújtott segítséget, melyre a továbbiakban is számít. 
 
        10.) Védőnői szolgálat társulási megállapodásának felülvizsgálata 
                  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. 
Berta Sándorné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a július 1. napjával induló új 
feladat-ellátás nem keletkeztet az önkormányzatra számára ez eddigiekhez képest plusz 
fizetési kötelezettséget, a testület elfogadhatja a határozati javaslatot. Nem indokolt 2 taggal 
jogi személyiségű társulás fenntartása. Más ellátási szerződés alapján a feladatellátás ugyan 
úgy működne, mint eddig. A helyben felmerült költségeket eddig is Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata viselte, ami pénzügyi szempontból nem jelentős tétel.  
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, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Rezi Község Önkormányzatával a területi védőnői feladatok 
ellátására létrehozott Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás (8373 Rezi, Kossuth u. 35.) Társulási 
Megállapodását felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeképpen 
a képviselő-testület a társulást - közös megegyezéssel - 2013. 
június 30. napjával megszünteti. 

 
A megszüntetés oka: A társulás nem rendelkezik jogi 
személyiséggel, így nem felel meg Mötv. vonatkozó 
rendelkezéseinek. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 
megszüntető okiratot jóváhagyja. 
 

              
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás 
körébe tartozó védőnői feladatok ellátására 2013. július 1. napjától  
kezdődően feladat-ellátási megállapodást köt Rezi Község 
Önkormányzatával. A feladat-ellátást - a megállapodás alapján – 
Rezi Község Önkormányzata biztosítja Cserszegtomaj 
Önkormányzata részére.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező megállapodást aláírja. 
 

Határidő: 2013. június 21. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
               

11.) Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata 
                    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 az ügyet hosszan tárgyalta és egyhangúlag 
a határozati javaslat elfogadását javasolta. A kistérségi társulás megszűnését követően újabb 
társulás lenne létrehozva. Esetleges pályázat során előnyt jelenthet a társulásban való 
részvétel, ezért is hozott a bizottság pozitív döntést. A módosítás jóváhagyása állandó fizetési 



 9

kötelezettséget is ró az önkormányzatra. Előre nehéz szavazni olyan témában, amivel 
kapcsolatban nem áll rendelkezésre a kellő információ, nincsenek konkrét tények. 
Bartha Gábor polgármester: A kistérség két működési területen van jelen a településen. 
Egyik a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által ellátott szociális feladatok, másik a 
kistérség közös együttműködési munkáját jelenti. Jogszabály alapján a 2012. december 31. 
napjával megszűnésre kerülő társulás ugyanazon jogszabályban foglaltak okán 2013. június 
31. napjáig tovább működhet. A társulás tagjai az előterjesztésben foglaltakról dönthetnek. 
Hévíz Város Önkormányzatának jut az a feladat, hogy a megállapodásban rögzített 
szervezetnek dolgozzon és ha pályázat kerül kiírásra, akkor  abban részt vegyen. Az még nem 
ismert, hogy kerül –e kiírásra olyan pályázat, melyen a társulás tagjai részt vehetnek. Évente 
lakosonként 100 Ft összegű fizetési kötelezettséget jelent az önkormányzatnak az új működés. 
Javasolta, a testület fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat. A határozati javaslat 1. 
pontja alapján az önkormányzat a Társulásban részt kíván venni. A határozati javaslat 2. 
pontja alapján van arra is lehetőség, hogy részvételi szándék kinyilatkoztatásával egyidejűleg 
jelezze az önkormányzat azt is, hogy 6 hónap múlva, 2014. január 1-től nem kíván a 
Társulásban részt venni. Döntéshelyzetben az önkormányzat legközelebb 2014. májusában 
lesz, 2014. május 15-ig hozhat újabb döntést a testület a 2015. januári állapotról, mivel 6 
hónappal előbbi felmondásra van lehetőség. 
Berta Sándorné jegyző: A határozati javaslat 1. pontját részét célszerű elfogadni. Nem 
szűntetik meg a gesztorok a Társulást, hanem módosításra kerül. Ha a tagok bármelyike nem 
fogadja el a módosítást, a Társulás megszűnik. Szükség van a településeknek partnerségi 
együttműködésre. Érdekes jogi helyzet áll fenn a Társulásból való kilépés időpontjára nézve. 
A Megállapodás május 15. napjában határozza meg a szándék kinyilatkoztatásának 
határidejét. Ha azt vesszük figyelembe, hogy július 1. napjától új Társulás jön létre, a Mötv. 
rendelkezése alapján ez december 31. napját megelőző 6 hónap, vagyis június 30. 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta képviselőtársainak, fogadják el a határozati javaslat 1. 
bekezdésében foglaltakat, a Társulásból való kiválásról a következő évben határozzon a 
testület. Véleménye szerint arról ne határozzanak, hogy akadályoztatása esetén melyik 
képviselő helyettesíti, így a határozati javaslat 1. bekezdése a b) pont utolsó mondata nélkül 
legyen elfogadva. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását az 1. pontra vonatkozóan az elhangzott módosítással és a 2. pont 
elhagyásával. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

a) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hévíz Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása (Hévíz Kossuth L. u. 1.) társulási 
Megállapodásának egységes szerkezetben készült módosítását jóváhagyja az 
előterjesztés melléklete szerint. A Társulás új elnevezése: Hévíz Térsége 
Önkormányzati Területfejlesztési Társulás.  

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására. 
 

b) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hévíz Térsége 
Önkormányzati Területfejlesztési Társulás (Hévíz Kossuth L. u. 1.) Társulási 
Tanácsába tagként Cserszegtomaj község mindenkori polgármesterét delegálja.  

Határidő: folyamatos  
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Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
      12.) Óvodát Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 
              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: Tavasszal az ügyet már tárgyalta a testület, akkor a 
Társulás megszűntetése mellett döntött az önkormányzat egyrészt a Vindornyafokon lakó 
óvodások szállítása miatt, másrészt összességében okafogyottá vált a Társulás 
továbbműködtetése. 
Bartha Gábor polgármester: Új jogszabálykörnyezet van, melyeknek meg kell felelni. A 
megszűntetés ellenére az önkormányzat szeretettel várja a Vindornyafoki óvodásokat. 
Berta Sándorné jegyző: Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy nyilvánítsák ki azon 
álláspontjukat, mely szerint a közös megegyezéssel történő megszüntetés nem vezet 
eredményre, nem kívánja a Társulási Megállapodást a Mötv-nek megfelelően jogi 
személyiségű társulássá átalakítani, ezzel a Társulás 2013. július 1. napjától megszűnik. 
Ismételten ajánlja fel az önkormányzat, hogy az óvodai nevelési feladatainak ellátását 
köznevelési szerződés keretében biztosítja. Már februárban kezdeményezte az önkormányzat 
a közös megegyezéssel való megszüntetést Vindornyafok Község Önkormányzata felé. 
Vindornyafok Község Önkormányzatának fennálló tartozása is van, amit a Társulás jelenleg 
érvényben lévő Társulási Megállapodás szerint vállalt. A teljesítés 2012. évben sem történt 
meg. Megkeresését az ügyben már korábban a határozati javaslatot, a Társulást megszüntető 
okiratot, valamint a köznevelési szerződés tervezetét  továbbította Vindornyafok Község 
Jegyzője felé, arra azóta válasz nem érkezett. 
Bartha Gábor polgármester: Vindornyafok Község Önkormányzata felé 103.000 Ft 
követelése van az önkormányzatnak. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a 
határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 1. pontja 
kiegészül az alábbi szöveggel. „Amennyiben a közös megegyezéssel történő megszüntetés 
nem vezet eredményre, Cserszegtomaj Község Önkormányzata nem kívánja a Társulási 
Megállapodást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  
törvénynek megfelelően jogi személyiségű társulássá átalakítani, ezzel a Társulás 2013. július 
1. napjától megszűnik. Az óvodai nevelési feladatainak ellátását köznevelési szerződés 
keretében biztosítja.” 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vindornyafok Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének és Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-
testületének együttműködésével létrejött Óvodát Fenntartó Társulás Társulási Megállapodását 
(a továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeképpen a 
képviselő-testület a Megállapodást közös megegyezéssel megszünteti 2013. június 30. 
napjával.  
A képviselő-testület – mint a társulás székhelyeként működő és gesztori teendőket ellátó 
önkormányzat (a továbbiakban: megbízott önkormányzat) – megállapítja, hogy az 
együttműködés alatt a társulásnak közös vagyona nem keletkezett. A megbízott önkormányzat 
103.000 Ft pénzügyi hozzájárulást követel (2012. évre 63.000 Ft, 2013. I. félévre 40.000 Ft), 
melyet a jelenleg hatályban lévő társulás megállapodás 10.6.1. pontja alapján érvényesít.  
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A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Megállapodást megszüntető okiratot 
jóváhagyja. 
Amennyiben a közös megegyezéssel történő megszüntetés nem vezet eredményre, 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata nem kívánja a Társulási Megállapodást a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően 
jogi személyiségű társulássá átalakítani, ezzel a Társulás 2013. július 1. napjától megszűnik. 
Az óvodai nevelési feladatainak ellátását köznevelési szerződés keretében biztosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozati kivonat megküldésével értesítse Vindornyafok 
polgármesterét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. 74. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - határozott időre szóló - 
köznevelési szerződést köt Vindornyafok Község Önkormányzatának Képviselő-testületével 
Vindornyafok községben lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező 
óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való ellátására.  
A képviselő-testület Vindornyafok Község Önkormányzatával kötendő köznevelési szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 2013. június 22. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
13.) ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

             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 határozati javaslat 2. pontja kibővül az 
alábbi szöveggel. „A polgármester akadályoztatása esetén a meghatalmazottja képviseli az 
önkormányzatot.” 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosítással. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala 
Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű 
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 
A polgármester akadályoztatása esetén a meghatalmazottja képviseli az önkormányzatot.  

 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
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     14.) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás Társulási 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, a mai napon 10 óra 30 
percig tartott a kistérségi gyűlés, ezt követően kapta meg az önkormányzat az anyagot. Július 
1. napjától tovább működik a Társulás, jelen esetben december 31. napjáig szóló 
megállapodás megkötéséről van szó. Cserszegtomaj Község Önkormányzata a normatív 
támogatás összegéből nem tudja biztosítani az idősápolást. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Észrevételezte, hogy a módosításban az önkormányzat 
székhelyeként Iskola út 17. szerepel, az aláírások megtétele előtt ez kerüljön javításra. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézmény Fenntartó Társulás megállapodását Magyarország Helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján 
felülvizsgálta, annak módosítását jóváhagyja.  
Felkéri a polgármestert a módosított megállapodás 2013. június 30-ig történő aláírására. 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
Bartha Gábor polgármester 18 óra 17 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 

 
15.) Telekhatár rendezés a Barlang utca és fenyves utca kereszteződésénél 

             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, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,  hogy a 
Geomol Surveying Kft által készített 124/2012 munkaszámú változási vázrajz szerinti 
telekalakítás során az önkormányzat az 1477 hrsz. 218m2, kivett: beépítetlen, és az 1470 hrsz. 
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közútból 116 m2  - az önkormányzat részéről a későbbiekben sem hasznosítható- területet ad 
cserébe a Balaton Balloning Kft. részéről az 1475 hrsz. ingatlanból út hasznosításra átadott 
111m2 terület fejében. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 1470 hrsz. 
közútból - a Barlang utca és Fenyves utca elágazására vonatkozó telekalakítási változási 
vázrajz szerint-  116 m2 területű részt   kivon a törzsvagyonból és az  üzleti vagyonba helyezi. 
A telekhatár rendezés ingyenes telekcserére vonatkozó megállapodással történik, 
felhatalmazza a polgármestert a területcserére vonatkozó okiratok aláírására. 
Határidő: 2013. július 21. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
16.) 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 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csókakői bánya (Keszthely, 
072/2 hrsz) bánya bányászati jogosultjának (Dolomit Bányászati és Kereskedelmi kft 
Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 8.)  és üzemeltetőjének (Dolomit Bányászati és Kereskedelmi kft 
Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 8.) 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 21. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

17.) Szennyvíz vízi közmű vagyon értékelése 
             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, mivel jogszabályok változása miatt ennek eleget kell tenni. 
Bartha Gábor polgármester: 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: 
 

106/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.000.0000 Ft összeget 
elkülönít a szennyvízcsatorna koncessziós díj terhére vízi közmű vagyonértékelés céljából. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonértékelő szervezet kiválasztásáról a belső 
szabályzatok szerint gondoskodjon.  
Határidő: 2013. július 21. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

       18.) A DRV. Zrt. Cserszegtomaji szennyvízrendszerre vonatkozó 2013. évi 
beruházási felújítási, pótlási javaslata 

                    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, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
szennyvízszolgáltató DRV ZTR 2013 évre vonatkozó beruházási felújítási, pótlási javaslatát: 
A javaslat: 
                                                                                         Bruttó:     
 
-    1db Üzemi szivattyú /Flyg 3102/252 HT/                    1.350.000 Ft 
-    2db Házi átemelő szivattyú                                             280.000 Ft      
 
-  Vegyszeradagoló szekrény cseréje, gép. felújítás          3.200.000 Ft 
-  3db  Akna fedlap emelés                                                   572.000 Ft     
 
                                                                   Összesen:       5.402.000 Ft 
 
Az összeget a szennyvízcsatorna koncessziós díjból biztosítja. 
                    
Határidő: 2013. július 21. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
       19.) Cserszegtomaj, Bottyaháti utca Keleti kanyar jogi 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. 
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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, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 

 
108/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Bottyaháti 
utca Keleti kanyar utcaszakasz tulajdonrendezésének megindítását az elkészített átnézeti 
térkép és ingatlanszakértő által készített értékbecslésnek megfelelően jóváhagyja, a 
tulajdonjog rendezés vonatkozásában szükséges 606.498,- 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. szeptember 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 
       20.) Meiszner Katalin Cserszegtomaj, Csabagyöngye u. 25. szám alatti lakos 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 a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

109/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Meiszner Katalin 8372 
Cserszegtomaj, Csabagyöngye u. 25. szám alatti lakos kérelme alapján a Cserszegtomaj, 
Csabagyöngye utca jogi állapotának rendezését az 1437/2. hrsz. és az 1422/25. hrsz. 
ingatlanok közti szakaszon jóváhagyja. 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 
       21.) Egyebek 
  
       21/1.) Önkormányzati kötelezettségvállalás 
                  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. 
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Bartha Gábor polgármester: 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: 
 

110/2013.(VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bartha Gábor polgármester 
kötelezettségvállalási feladatának akadályoztatása esetére kijelöli Berta Sándorné jegyző 
asszonyt az önkormányzati kötelezettségvállalási feladatok ellátására a 74/2013 (III.11.) 
kormányrendelet 27. §-a alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 
       21/2.) Tájékoztatás pályázati lehetőségről 
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester 

      (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést, majd átadta a szót Berta Sándorné 
jegyzőnek, a napirend előterjesztőjének. 
Berta Sándorné jegyző: A LEADER keretében pályázatok kerültek kiírásra, melyekben 
különböző lehetőséget biztosítottak önkormányzatok számára. Megvizsgáltuk, hogy a 
lehetséges pályázatok közül miben érintett az önkormányzat. Érdekesnek tűnt a 
„Fecskeházak”, valamint a „Fenntartható mezőgazdasági mintaprojekt” címszó alatt 
megjelent pályázat. Ezek azért kerültek elvetésre, mert a pályázathoz szükséges feltételek nem 
minden esetben állnak rendelkezésre, az egyiknél a támogatási összeg is alacsony. A 
„Gazdálkodó települési közösségek” című pályázattal érdemes foglalkozni, melynek célja 
gazdaságfejlesztési projektek támogatása az önellátás irányába mutatva. Ezen belül 
műveléshez, gazdálkodáshoz szükséges eszközöket, különös tekintettel traktort lehet 
beszerezni, amit gépkatalógusból lehet kiválasztani. A támogatás mértéke 6.000.000 Ft. 
Simon Aladár községgazda az interneten talált olyan szóba jöhető kistraktort, melynek 
beszerzési költsége 6.800.000 Ft. Amennyiben ehhez az önkormányzat eszközöket vásárol, 
ekét és kultivátort, további 1.000.000 Ft-tal növeli az árat. Pályázatíróval is folytattunk le 
tárgyalásokat, aki megküldte az árajánlatát. Az öko park fenntartását 5 évre vállalta az 
önkormányzat. Kérdés, hogy a meglévő humán erőforrással ez biztosítható –e. Lehetne 
termelést folytatni a területen, ehhez jó minőségű traktorra lenne szükség. Már sok település 
önkormányzata beadta a pályázatát, hetente ül össze a bíráló bizottság. A pályázatíró a 
pályázat elkészítését 50.000 Ft + ÁFA értékben vállalja az I. fordulóban, ezt követően 
sikerdíjat kér, mely 230.000 Ft +ÁFA összegben került meghatározásra. Arról döntsön a 
testület, hogy részt kíván –e venni a pályázaton. A nagy érdeklődésre való tekintettel minél 
később kerül benyújtásra a pályázat, annál kisebbek az esélyek.  
Szeles András György képviselő: Van az önkormányzatnak olyan traktor a tulajdonában, mint 
amilyet a pályázaton nyerhetne. A terület gondozását 5 évre kell vállalni a pályázati 
előírásoknak megfelelően. A tegnapi ülésén is azt az álláspontot képviselte a bizottság, hogy 
ne kerüljön benyújtásra pályázat. A jelenlegi testület esetleg vállalja az 5 évre szóló 
fenntartást, azt viszont nem lehet előre megjósolni, hogy a következő ciklusok képviselői 
erről miként vélekednek.  
Kőműves Károlyné képviselő: Kérdezte, milyen állapotban van az önkormányzat nagy 
traktora? Egyetértett képviselőtársával, felesleges még egy ugyan olyan traktort beszerezni, 
mint amilyen már van. Véleménye szerint egy jó állapotban lévő, jól működő nagy traktorra 



 17

lenne inkább szükség annak ismeretében, hogy 6.000.000 Ft támogatást nyerhet a pályázaton 
az önkormányzat.  
Bartha Gábor polgármester: Egy nagytraktor beszerzési ára 20.000.000 Ft felett van. 
Simon Aladár községgazda: Elmondta, a traktor már volt javítva, de a javítást követően más 
probléma is felmerült. Váltót 200.000-300.000 Ft-ért lehet vásárolni. Véleménye szerint a 
kistraktor nem oldaná meg a téli hóeltakarítást. Lehetne venni használtan jó állapotban lévő, 
idősebb nagy traktort, de azt nem használná ki teljes mértékben az önkormányzat. 
Berta Sándorné jegyző: Be kellene vonni a lakosságot, a jövedelemszerzési és 
költségcsökkentési lehetőséget kell bővíteni a pályázat során az önellátás irányába való 
mutatás mellett. A fenntarthatóság szempontjából lényes, hogy évente van monitoring. 
Beruházásnál egyszerűbb bemutatni a megvalósult, működő intézményt, a szóban forgó 
pályázat viszont gazdálkodásról szól, illetve arról, hogy ebbe a lakosságot mennyire tudja az 
önkormányzat bevonni. 
Szeles András György képviselő: A lakosságot ebbe nehéz lenne bevonni, mert a település 
szerkezetéből adódóan bárki gazdálkodhat, aki szeretne. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, az önkormányzat dolgozói közül hány fő rendelkezik 
traktor vezetői jogosítvánnyal? 
Simon Aladár községgazda: 2 fő. 
Bartha Gábor polgármester: Javasolta, a testület az ügyben ne hozzon döntést. Megköszönte 
Berta Sándorné jegyzőnek, hogy a képviselők figyelmét felhívta a lehetőségekre.  
 
Bartha Gábor polgármester: Az alábbiakról adott tájékoztatást.  
A képviselő-testület a 2 hónapos ülésszünetet követően szeptember 11. napján tartja a következő soros 
ülését. 
Június 24-én 24 órakor indul a dálnoki nagy kirándulás, amin a testület jelentős része részt vesz.  
Június 26-án a Keleti pályaudvarról indulnak az iskolások cseretáborozásra Dálnokba. 
Július 5-én kezdődik a VIII. Cserszegtomaji Bornapok. 
Július 10-én a Keleti pályaudvarról indulnak haza a dálnoki iskola cseretáborozó diákjai. 
Július 18-22-ig a Cserszegtomaji Önkormányzat küldöttsége Dálnokban tartózkodik. 
Július 27-én kezdődik a VII. Cserszegtomaji Sörnapok. A rendezvénysorozat keretein belül 
ünnepélyes keretek között átadásra kerül a futballpálya lelátója és a csapat tagjainak bronzérme. Ezen 
kívül át lesz adva a csapattagoknak az egységes cserszegtomaji mez. 
Július 29-én lábtoll tábor kezdődik.   
Augusztus 10-én kezdetét veszi a Cserszegtomaji Népi Hangszeres Fesztivál, a fellépők egy része az 
általános iskolában fog megszállni.  
Augusztus 20-án 17 órától a Szent Anna templomban Krizbai Teca ad koncertet. 
Szeptember 2-án az évnyitót követően kezdetét veszi a 2013/2014-es tanév. 
 
A Millennium utca lakott részének portalanítása július végéig megtörténik, ezen kívül a 
Vadvirág utca is mart aszfaltburkolatot kap. Az utak állapotáról szóló tájékoztatásról a 
Krónika című helyi újság következő számában a lakók értesülnek. 
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte képviselőtársai fél éves munkáját. 
   
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19 óra 12 perckor bezárta. 
 
 

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

jegyzőkönyvvezető 


