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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 30-
án 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Elekes István, Molnár Gabriella, Palkovics 
Zoltánné, Román Erika, Szeles András György képviselők; 
Partics Gyula a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja
Tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző
Távolmaradt: Kőműves Károlyné képviselő

Napirend előtt:
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 5 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 15 óra 24 perckor 
megnyitotta. 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatának elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Ismertette a napirendi sort. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén az alábbi, napirendi 
sort módosító javaslatok hangzottak el. A 3.) napirendet  követően 3/1.) napirend alatt  a 
közterület gondozói állás betöltésére beérkezett pályázatok alapján státusok betöltését 
tárgyalja a testület. Továbbá Vindornyafok Község Polgármestere által küldött  levélben 
foglaltak az „Egyebek” napirend alatt 6/1.) számú napirendként tárgyalja a testület.  
Elekes István képviselő: Kérte, a testületet az „Egyebek” napirendek közé a 71-es főút Rezi 
úti szakaszán körforgalom kialakítása ügyében szervezett aláírásgyűjtéshez önkormányzati 
levél megfogalmazását, valamint a konyha szervezeti felépítéséről szóló tájékoztatás kérését 
fogadja be a testület.
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását, 
miszerint kiegészül 3/1.) számú, közterület gondozói állás betöltésére beérkezett  pályázatok 
alapján státusok betöltése tárgyú napirenddel, továbbá az „Egyebek” napirend alatt az 
alábbiakat tárgyalja a képviselő-testület. 
6.1.) Vindornyafok Község Polgármestere által küldött levélben foglaltak megtárgyalása
6.2.) 71-es főút Rezi úti szakaszán körforgalom kialakítása ügyében szervezett 
aláírásgyűjtéshez önkormányzati levél megfogalmazása 
6.3.) Tájékoztatás kérése a konyha szervezeti felépítéséről

A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal módosult a napirendi sort elfogadta.

Román Erika képviselő: Napirend előtti hozzászólásában elmondta, a Templom utcai padka az 
esőzéseket követően elmosódott, sürgős beavatkozást igényel a kialakult állapot. Örömét 



2

fejezte ki annak okán, hogy  az E-on Kft. felé lejelentett lámpák egy részét a településen 
lecserélték, viszont a Sport utcában még mindig nincs közvilágítás. 
Szeles András György képviselő: A Sport utcát körülbelül két hete keresték a társaság 
szakemberei, elirányította őket.

Bartha Gábor polgármester: A településen a közvilágításával kapcsolatos problémák nem 
oldódtak meg teljesen, a szolgáltató felé újbóli jelzés szükséges. 

Napirend:

1.) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 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 a határozati javaslat 
elfogadását.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

125/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Teréz Anya Szociális 
Integrált Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint az 
egységes szerkezetű Társulási Megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a testületi döntésről készült jegyzőkönyvi kivonatot 
Hévíz Város Polgármestere részére továbbítsa. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester
   Berta Sándorné jegyző
Határidő: azonnal

2.) Döntéshozatal a NYDOP-3.2.1/B-12. kódszámú, „Hévíz város és környezetének 
közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat költségvetésének 
módosításához, konzorciumi megállapodás és Támogatási Szerződés módosítása
Előadó: Bartha Gábor polgármester
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
projekt kertében 200.000,- Ft-tal több támogatásban részesül Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata. A Péntek-Kovács buszmegálló felújítása a szegélyek közötti aszfaltozást 
foglalja magában. Cserszegtomaj Község vonatkozásában a feladatra jutó elszámolható 
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költség 3.698.980,- Ft-ról 3.890.597,- Ft-ra módosul. 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: A projekt költségvetését tartalmazó táblázat Cserszegtomaj 
vonatkozásában 2 db buszmegállót említ. Kérdezte, hol található a másik buszmegálló?
Bartha Gábor polgármester: A Péntek-Kovács buszmegállóhoz tartozó, egymással szemközti 
2 buszöblöt  foglalja magába a pályázat. 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:

126/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megismerte, azt elfogadja. 

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/
B-12-2013-0007 azonosító számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi 
közlekedésfejlesztésére konzorciumi együttműködési megállapodásának 1. számú 
módosítását – az előterjesztés melléklete szerint – a támogatásban részesített projekt 
megvalósítására megismerte, jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert 
felhatalmazza. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester

Határidő: azonnal

3. A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének módosítását, továbbá 
felhatalmazza a Konzorciumvezetőt a Közreműködő Szervezet felé történő 
felterjesztésére.  

Felkéri a polgármestert  a konzorciumi megállapodás aláírására, valamint arra, hogy 
gondoskodjon a képviselő-testület döntésének a konzorciumvezető Hévíz Város 
Önkormányzatához történő továbbításáról. 
Határidő: azonnal

Felelős: Bartha Gábor polgármester

3.) Közterület gondozói állásra beérkezett pályázatok elbírálása (2. forduló)
Előadó: Bartha Gábor polgármester
(előterjesztés, jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérdezte, nem szükséges zárt ülés 
elrendelése?
Berta Sándorné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy  az érintettek pályázatukban 
hozzájárultak ahhoz, hogy az ügyben nyilvános ülésen hozzon döntést a képviselő-testület.
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Bartha Gábor polgármester: Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság a beérkezett pályázatok alapján 
egyhangúlag Orsós Attila Cserszegtomaj, Okkerbánya u. 18. szám alatti lakost javasolta 
közterület gondozóként határozott  időre alkalmazni. Attila munkáját az önkormányzat ismeri, 
közfoglalkoztatottként már régóta alkalmazásban áll.
Simon Aladár községgazda: Mivel Attila közfoglalkoztatási szerződése szeptember 30. napján 
jár le, a közalkalmazotti jogviszony  kezdő időpontjára október 1. napjában kérte 
megállapítani. 
Berta Sándorné jegyző: Javasolta, a határozati javaslat szövege egészüljön ki azzal, hogy  a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  a közalkalmazotti törvényben és egyéb 
jogszabályban meghatározott garantált illetményt állapítsa meg.
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat 5. pontjának elfogadását a közalkalmazotti 
jogviszony  kezdő időpontjának október 1. napjára való módosításával, valamint azzal a 
kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közalkalmazotti törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott garantált illetményt 
állapítsa meg.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

127/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közterület gondozó 
munkakörre kiírt pályázat nyertesének Orsós Attilát (8372 Cserszegtomaj, Okkerbánya u. 18.) 
nyilvánítja. A közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja: 2013. október 1.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezési okiratot írja alá, valamint a közalkalmazotti 
törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott garantált illetményt állapítsa meg.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintett pályázókat 
értesítse. 
Határidő: 2013. szeptember 02.
Felelős: Bartha Gábor polgármester

Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat 1. pontjának elfogadását.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

128/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nagy  Gábor (Lesencetomaj, 
Zrínyi u. 7.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel a pályázati kiírásban előírt 
dokumentumokat nem csatolta teljes körűen. 

Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat 2. pontjának elfogadását.
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A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 nem szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását elutasította.
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat 3. pontjának elfogadását.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 nem szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását elutasította.
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat 4. pontjának elfogadását.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 nem szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását elutasította.

Bartha Gábor polgármester: Megállapította, hogy a pályázat 2. fordulója eredményes, az 
önkormányzat Orsós Attila Cserszegtomaj, Okkerbánya u. 18. száma alatti lakost  2013. 
október 1. napjától közterület gondozóként alkalmazza.

3/1.) Közterület gondozói állás betöltésére beérkezett pályázatok alapján státusok 
betöltése

   Előadó: Bartha Gábor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Elmondta, a Jogi, Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság ülésén hangzott el, hogy az önkormányzat fizikai állományában lévő üres 
státusok is legyenek betöltve. Átadta a szót Szeles András György elnöknek, hogy ismertesse 
a bizottság álláspontját.
Szeles András György bizottsági elnök: Az önkormányzat fizikai állományában vannak 
további üres státusok. Az egyik státus betöltésére a bizottság egyhangúlag Bognár Ferencet 
javasolta. Ferenc jelenleg az önkormányzatnál közfoglalkoztatott, munkavégzése, valamint a 
pályázatához benyújtott dokumentumok alapján született a bizottság döntése. A határozatlan 
időre szóló közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontjára a bizottság 2013. szeptember 2. 
napját javasolta.
A másik üres státus betöltésére a bizottság egyhangúlag Németh Alizt javasolta. Aliz jelenleg 
az önkormányzatnál közfoglalkoztatott, munkavégzése, valamint a pályázatához benyújtott  
dokumentumok alapján született a bizottság döntése. Aliz határozott időre – 1 év időtartamra 
– 6 órás munkaidőben lenne alkalmazva. A közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontjára a 
bizottság 2013. szeptember 2. napját javasolta.
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat elfogadását, 
mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bognár Ferencet 
(8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 28.) közterület gondozó munkakörben alkalmazza.
A határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja: 2013. szeptember 2.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezési okiratot írja alá, valamint a közalkalmazotti 
törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott garantált illetményt állapítsa meg.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintettet értesítse. 
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A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

129/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete Bognár Ferencet (8372 
Cserszegtomaj, Iskola u. 28.) közterület gondozó munkakörben alkalmazza.
A határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja: 2013. szeptember 2.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezési okiratot írja alá, valamint a közalkalmazotti 
törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott garantált illetményt állapítsa meg.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintettet értesítse. 
Határidő: 2013. szeptember 02.
Felelős: Bartha Gábor polgármester

Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat elfogadását, 
mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete Németh Alizt 
(8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 36.) közterület  gondozó munkakörben határozott  időre – 1 év 
időtartamra – 6 órás munkaidőben alkalmazza.
A közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja: 2013. szeptember 2.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezési okiratot írja alá, valamint a közalkalmazotti 
törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott garantált illetményt állapítsa meg.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintettet értesítse. 
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

130/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete Németh Alizt (8372 
Cserszegtomaj, Iskola u. 36.) közterület gondozó munkakörben határozott időre – 1 év 
időtartamra – 6 órás munkaidőben alkalmazza.
A közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja: 2013. szeptember 2.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezési okiratot írja alá, valamint a közalkalmazotti 
törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott garantált illetményt állapítsa meg.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintettet értesítse. 
Határidő: 2013. szeptember 02.
Felelős: Bartha Gábor polgármester

4.) Szabó István Általános Iskola kérelme autóbusszal járó tanulók bérletének 
megtérítésére
Előadó: Bartha Gábor polgármester
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 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 az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását javasolta. Azok a Karmacsról bejáró gyermekek is 
bérlettámogatásban fognak részesülni, akiket korábban az iskolabusz szállított.
Elekes István képviselő: Kérdezte, a Karmacsról bejáró gyermekek hányan vannak? Őket is 
szállíthatná az iskolabusz. 
Berta Sándorné jegyző: Három tanuló jár Karmacsról Cserszegtomajra iskolába. Karmacsnak 
Zalaszántó van kijelölve körzetnek, így ez nem megoldható.
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

131/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomajról 
autóbusszal bejáró tanulók, valamint a Keszthelyről, Reziből és Karmacsról bejáró tanulók 
éves autóbusz bérletét megtéríti. A tanulók éves bérletének ára 191.200.- Ft, melyet a 
képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosít. 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a bérletek kifizetésének pénzügyi lebonyolítására.
Határidő: 2013. szeptember 02.
Felelős: Bartha Gábor polgármester
   Berta Sándorné jegyző

5.) A 2013. július 24-én lezúduló nagy mennyiségű csapadék által megrongálódott 
utak helyreállítására vis maior pályázat benyújtása.
Előadó: Bartha Gábor polgármester
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Elmondta, a rendkívüli ülés 
összehívásának egyik oka a pályázat benyújtásáról való döntéshozatal, mivel ezzel nem 
lehetett megvárni a szeptemberi soros ülés időpontját. 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: Egyéb 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:

132/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis 
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
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A káresemény megnevezése: 2013. július 24-én Cserszegtomaj községre lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék által megrongálódott utak helyreállítása. A káresemény helyét és 
helyszínét a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2013. év %
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül)

1.737.486.-Ft 30 %

Biztosító kártérítése 0 Ft 0

Egyéb forrás 0 Ft 0

Vis maior támogatási igény  4.054.134.-Ft 70 %

Források összesen 5.791.620.- Ft 100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.791.620.- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész 
aláhúzandó) biztosítani. 

A testület  nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 
képezi. 

§ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

§ Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

§ A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I. 31.) 
számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: Bartha Gábor polgármester
Határidő: 2013. szeptember 4.

6.)  Egyebek

6/1.) Vindornyafok Község Polgármestere által küldött levélben foglaltak    
megtárgyalása  

              (szóbeli előterjesztés, levél a jkv. mellé csatolva)
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Elmondta, a képviselő-testület 
az idei év I. félévében két alkalommal is állást foglalt arról, hogy  a Vindornyafoki óvodás és 
általános iskolás gyermekek szállítását 2013. szeptemberétől nem tudja vállalni. Vindornyafok 
Község Polgármesterével és Jegyzőjével júliusban lefolytatott tárgyaláson az a megállapodás 
született, hogy Vindornyafok Község Önkormányzata a falugondnoki személyautóval 4 



9

gyermeket el tudnak szállítani Cserszegtomajra, az 5. gyermek autóbuszjárattal eljön a 
Péntek-Kovács buszmegállóig, innen az iskolabusz szállítja az iskolába. Ezek után ékezett 
augusztus 29-én a megkeresés, mely  szerint a továbbiakban is kérik biztosítani az óvodás és 
iskolás gyermekek szállítását Cserszegtomaj Község Önkormányzatától. A témát tárgyalta 
ülésén a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság. Kérte Szeles András György elnököt, 
ismertesse a bizottság álláspontját.
Szeles András György bizottsági elnök: A Bizottság egybehangzó véleménye az, hogy a 
testület ne változtasson korábbi álláspontján.
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – korábbi állásfoglalásának megfelelően – 2013. szeptember 2. napjától a 
Vindornyafoki óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását nem tudja vállalni.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Vindornyafok Község Polgármesterét értesítse. 
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

133/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – korábbi állásfoglalásának 
megfelelően – 2013. szeptember 2. napjától a Vindornyafoki óvodás és általános iskolás 
gyermekek szállítását nem tudja vállalni.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Vindornyafok Község Polgármesterét értesítse. 
Határidő: azonnal
Felelős: Bartha Gábor polgármester

6/2.) 71-es főút Rezi úti szakaszán körforgalom kialakítása ügyében szervezett 
aláírásgyűjtéshez önkormányzati levél megfogalmazása

 (szóbeli előterjesztés, Manninger Jenő Országgyűlési Képviselő levele a jkv. mellé  
csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést, majd átadta a szót Elekes 
István képviselőnek, a napirend előterjesztőjének. 
Elekes István képviselő: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy aláírásgyűjtésbe kezdett  a 71-es 
főút Rezi úti szakaszán körforgalom kialakítása ügyében. Az aláírásgyűjtő ív elérhető a helyi 
élelmiszerboltban és a dohánytrafikban is. Előzőleg egyeztetett Rezi Község 
Polgármesterével, aki támogatta az elképzelést, Reziben is gyűjtik az aláírásokat, melynek 
célja az illetékesek figyelmének újbóli felhívása a körforgalom szükségességére. Az újbóli 
jelzés az önkormányzat részéről is megtörtént Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Zala 
Megyei Útügyi Biztosa felé. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere korábban a kérést 
elutasította. Tájékoztatásuk szerint addig nem avatkoznak be, nem épül körforgalom, amíg 
baleset azt nem indokolná. Az aláíró ívhez mellékelve van Rezi Község Polgármesterének 
levele is. Reményét fejezte ki, hogy Cserszegtomaj Község Polgármesterének levelét is hozzá 
tudja mellékelni. Azért kérte az ügyet tárgyalni az „Egyebek” napirend alatt, hogy a testület 
fogalmazzon meg egy, Rezi Község Önkormányzata leveléhez hasonló kérést, melyben az 
önkormányzat ismételten kéri körforgalom kialakítását és egyben felhívja az illetékesek 
figyelmét az elkerülő út átadása óta kialakult helyzetre. A körforgalom kialakításához adottak 
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a feltételek, a jelenleg is aszfaltos rész maximum 10 %-os növelésével megoldható lenne. 
Manninger Jenő Úr részére is lesz átadva egy példány az ívből és az önkormányzatok 
leveléből, az aláírások gyűjtése körülbelül egy hónapig fog tartani.
Szeles András György képviselő: 2010. szeptemberében 2.400 aláírás gyűlt  össze Rezi Község 
Önkormányzata részvételével ugyan ezen oknál fogva. 
Elekes István képviselő: Azóta eltelt három év és semmi sem történt. Már megtörtént az 
átadás, ismert, hogy balesetveszélyes kereszteződésről van szó. 
Bartha Gábor polgármester: Előző ülésén a testület  határozott arról, hogy továbbra is 
szükségesnek tartja, hogy a 71. számú főút Rezi úti szakaszán egy körforgalom épüljön. A 
Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a kezdeményezést továbbítsa az illetékes 
hatóságok és szervek felé. A szeptember 11-i soros testületi ülésen az 1.) napirend alatt  a két 
ülés között megtett intézkedések sorában kívánt tájékoztatást adni arról, hogy az ügyben 
milyen előrelépések történtek. Augusztus 21-én érkezett Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő, Zala Megyei Útügyi Biztos által küldött e-mail. Ismertette a jelenlévőkkel a levél 
tartalmát, mely szerint részmegoldást jelentene a főúton 60 km/h sebességkorlátozás 
bevezetése, valamint a főútról, Gyenesdiás felől, a Keszthely felé balra nagy ívben történő 
kanyarodás lezárása, valamint további biztonsági elemek kihelyezése is segítheti az átkelés 
biztonságának növelését, különösen a kerékpárosokét. Hozzátette, az ügyben már vannak 
aláírások lefűzve a hivatalban.
Elekes István képviselő: Magánszemélyként indította az aláírásgyűjtést. Kérte, az 
önkormányzat álljon mellé, az ívhez legyen csatolva Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának kérése is. Ezt a levelet várja az önkormányzattól. Véleménye szerint 
sebességkorlátozó tábla kihelyezése nem oldja meg a kereszteződés problémáját.
Bartha Gábor polgármester: Az aláírásgyűjtő íven az szerepel, az Elekes István 
kezdeményezése. Ez alapján az aláíró aláírásával támogatja Elekes István kezdeményezését 
arra vonatkozóan, hogy a kereszteződésben körforgalom épüljön ki. Az, hogy ez 
megvalósuljon, nem Elekes István kezdeményezése, hanem az önkormányzat ügye, amit a 
napirendek sorában tárgyalt és tárgyalni fog a testület. 
Elekes István képviselő: Amellett, hogy az önkormányzat foglalkozik a témával, civil 
kezdeményezésre lehet aláírásokat gyűjteni. Ne az legyen a probléma, hogy  az aláírásgyűjtő 
íven szerepel a neve. Rezi Község Polgármestere pozitívan állt hozzá. Az aláírásgyűjtést civil 
helyi lakosként, nem pedig képviselőként kezdte gyűjteni. Az önkormányzat dönthet úgy, 
hogy nem kíván levelet mellékelni az aláírásgyűjtő ívhez.
Bartha Gábor polgármester: Cserszegtomaj Község Önkormányzata részéről már több levél 
született  az ügyben. Az önkormányzat már megtette a kért levél megfogalmazását több ízben. 
Nem arról van szó, hogy ellene van a körforgalom kiépítésének. Szükség van az ügyben 
jelzéssorozatra, melynek felelőse Manninger Jenő Zala Megyei Útügyi Biztos. A Keszthelyi 
Televízió híradásában fog a témával foglalkozni. Tény, hogy a kereszteződésben már 12 
baleset történt. Kérdezte, elegendő –e, ha a képviselő-testület kinyilvánítja, hogy amennyiben 
összegyűlnek az aláírások, megfogalmaz az önkormányzat egy levelet?  Kérte képviselőtársát, 
az aláírásgyűjtés során adjon tájékoztatást arról, hogy  az önkormányzat az ügyben a 
szükséges lépéseket megtette.
Román Erika képviselő: Örömét fejezte ki annak okán, hogy Manninger Jenő Úr levelének 
tartalmát már most megismerhette. Egyetértett Elekes István képviselővel, hogy  a kanyarodás 
tiltása, valamint a sebességkorlátozó tábla kihelyezése nem oldja meg a problémát. 
Magánemberként, képviselőként, aggódó szülőként és gyermekként is szorgalmazza 
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körforgalom kialakítását. Szeretné elkerülni, hogy  akár szűk, akár tág környezetében tragédia 
történjen. Nem lenne tiszta a lelkiismerete, ha egy  tragédia megelőzéséhez egy  levél 
megírásával az önkormányzat hozzájárulhatna, de azt nem tette meg. Ha nem Elekes István 
kezd aláírásgyűjtésbe, akkor megteszi más. Előző képviselő-testületi ülésen már ismertette 
képviselőtársaival a lakók véleményét, mely szerint hajlandóak lennének aláírásokat gyűjteni, 
illetve esetleges demonstrációban is részt venni a probléma megoldása miatt. 
Elekes István képviselő: Elmondta, tud arról, hogy az ügyben már volt aláírásgyűjtés. Az 
aláírók közül sokan a korábbi gyűjtőívet is aláírták. Az aláírások átadása az illetékes 
minisztérium részére nem csendben, egy boríték átadással fog megtörténni. Elképzelése 
alapján az eseményt Televíziós társaság közvetítené. A Keszthelyi Rendőrkapitányságot is 
megkereste, hogy adjanak majd naprakész tájékoztatást arról, hogy az aláírásgyűjtés 
befejezésének napjáig hány baleset történt a kereszteződésben. 
Bartha Gábor polgármester: A képviselő-testület nagyszerű kezdeményezésnek tartja az 
aláírásgyűjtést, mindamellett, hogy az önkormányzat tett  lépéseket körforgalom kiépítése 
ügyében.
 

6/3.) Tájékoztatás kérése a konyha szervezeti felépítéséről
  (szóbeli előterjesztés)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést, majd átadta a szót Elekes 
István képviselőnek, a napirend előterjesztőjének. 
Elekes István képviselő: Tájékoztatást kért arról, hogy a konyhán dolgozók milyen 
beosztásban dolgoznak, illetve hogyan épül fel a hierarchia?
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta képviselőtársát, hogy a konyha a Cserszegtomaji 
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődéhez tartozó közétkeztetési központ. Az 
óvodavezető Kovács Imréné, a konyhán dolgozók az óvodavezető alá vannak rendelve. 
Palkovics Zoltánné élelmezésvezetőként dolgozik. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Az élelmezési szabályzat részletesen leszabályozza a konyha 
működését. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődéhez tartozik 2013. 
január 1. napjától a közétkeztetési központ. Rajta kívül 1 főszakács, 1 szakács, és konyhai 
kisegítők dolgoznak a konyhán.
Elekes István képviselő: Kérdezte, a települési rendezvényekre az alapanyag beérkezése és 
feldolgozása hogyan történik?
Palkovics Zoltánné képviselő: A rendezvényekre rendelt alapanyagról a számla az 
önkormányzat részére van kiállítva, az alapanyag egyéni vásárlás, vagy szállítás útján érkezik 
a konyhára. Ezek az alapanyagok nem keverednek a közétkeztetésben használt 
alapanyagokkal, teljesen elkülönítve vannak kezelve.
Elekes István képviselő: Viszont egy helyen vannak tárolva.
Bartha Gábor polgármester: A rendezvényekre megvásárolt hús egy, az épületen belül 
található külön hűtőszekrénybe kerül. A közétkeztetési munka elvégzését követően a 
dolgozók az egészségügyi előírások betartásával társadalmi munkában dolgozzák fel a 
nyersanyagot. 
Elekes István képviselő: Hol található a szóban forgó hűtő?
Bartha Gábor polgármester: A hűtő az épületben található. Megjegyezte, a közösségi 
programok megakadályozását, felszámolását érzi képviselőtársa kérdéssorozatában. A 
szilveszteri és farsangi mulatság megszűnése is ennek következménye.
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Bartha Gábor polgármester: 16 óra 25 perctől zárt ülés tartását rendelte el.

A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját.

kmf.

Bartha Gábor sk.                                         Berta Sándorné sk.
polgármester                                                           jegyző

Illés Andrea sk.
jegyzőkönyvvezető


