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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 
11-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 és Pálmai Melinda óvodavezető helyettes

Napirend előtt:

Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket a II. félév első soros képviselő-
testületi ülésén. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő és a 
polgármester jelen van. Az ülést 16 órakor megnyitotta. 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.

Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte Mile Alexandrát, aki a Vietnámban megrendezett 
Lábtoll világbajnokságon IV. helyezést ért el. Az elért  eredményhez egy csokor virág 
kíséretében gratulált.
Mile Alexandra: Megköszönte a gratulációt, majd átnyújtott Bartha Gábor polgármesternek 
egy lótuszvirág-kabalát, ami a világbajnokság jelképe volt.
Bartha Gábor polgármester: Átadta képviselőtársainak a „Cserszegtomaj Zölden 
Gondolkodik” tárgyú projekt bemutatásáról szóló kiadványokat.

Bartha Gábor polgármester: Kérdezte képviselőtársait, kívánnak –e hozzászólni, javaslattal 
élni a napirendi sorral kapcsolatban?
Kőműves Károlyné képviselő: Jelezte, kérdést kíván feltenni a Pajtika utca hosszára 
vonatkozóan, valamint interpellálni kíván „Laptop” tárgykörben. Javasolta, a meghívó szerinti 
14. napirendet a meghívó szerinti 3. pont előtt tárgyalja a testület.
Elekes István képviselő: Jelezte, interpellálni kíván a konyhai áruátvétellel kapcsolatban. 
Kérte, a képviselő-testület az „Egyebek” napirend alatt fogadja be az alábbi javaslatait.

• Gyalogátkelők létesítéséről állásfoglalás kérése 
• Buszmegálló kialakítása a Rezi út végén
• Járdák kialakítása
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Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta képviselőtársait, az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata alapján az interpellációk és kérdések az Egyebek napirend elé 
fogadhatók be.
Román Erika képviselő: Javasolta, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde 2012/2013. nevelési év munkájáról szóló beszámolót 2. pontban tárgyalja a testület, 
mivel az óvodavezető és helyettese jelen van az ülésen. Jelezte, az „Egyebek” napirend alatt 
határozatot nem igénylő észrevétellel kíván élni.
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az Egyebek napirendek közé Elekes István 
képviselő „Gyalogátkelők létesítéséről állásfoglalás kérése” tárgyú javaslatának befogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy  a Képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal az 
Egyebek napirendek között „Gyalogátkelők létesítéséről állásfoglalás kérése” tárgyalását 
elutasította.
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte képviselőtársát, mire irányul a Rezi úti 
buszmegállókkal kapcsolatos napirendi javaslata?
Elekes István képviselő: A buszmegállók kialakítására már régóta el van különítve az összeg, 
kérdése arra irányul, hogy mikor készülnek el. 
Bartha Gábor polgármester: A Rezi út Keszthely  felőli végén kialakításra kerülő 
buszmegállóval kapcsolatban elmondta, a munkálatok jelenleg folyamatban vannak, 
előreláthatóan két héten belül el fognak készülni. A költségevetésben 500.000,- Ft lett erre a 
célra elkülönítve. A költségvetés végrehajtása kötelező feladata az önkormányzatnak. A terület 
tulajdonosával, Keszthely  Város Önkormányzatával megállapodást  kötött az önkormányzat. 
Az alépítményt kell elkészíteni, a felépítmények, a sportpályánál felszabadult 2 buszváró 
karbantartása megtörtént.
Elekes István képviselő: Megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottak után nem kérte az 
ügyet az Egyebek napirend alatt tárgyalni. Kérdezte, az önkormányzat tervezi –e járdák 
kiépítését, többek között a Dr. Bakonyi Károly utcában található egyetlen járda továbbépítését 
a temetőig?
Bartha Gábor polgármester: A településen szükség van járdákra, az önkormányzat céljai 
között szerepel a járdaszakasz hosszának növelése. Eddig 1,4 km szakaszon valósult meg 
járdák kiépítése.
Szavazásra tette fel az Egyebek napirendek közé Elekes István képviselő „Járdák kialakítása” 
tárgyú javaslatának befogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen 3 nem szavazattal és 1 
tartózkodással az Egyebek napirendek között járdák kialakításának tárgyalását elutasította.
A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság előző napon megtartott  ülésén a bizottság két témát is 
tárgyalt, melyek nem szerepelnek a napirendek sorában. Javasolta, a képviselő-testület az 
„Egyebek” napirendek közé fogadja be az alábbi témák megtárgyalását.
           -   Főépítészi feladatok ellátása

- Szabó István Általános Iskola kérelme autóbusszal járó tanulók bérletének   
megtérítése

Szavazásra tette fel az Egyebek napirendek közé az imént elhangzottak befogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal az Egyebek napirendek közé felvette „Főépítészi feladatok ellátása” és „Szabó 
István Általános Iskola kérelme autóbusszal járó tanulók bérletének megtérítése” tárgyú 
napirendek tárgyalását.
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Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
számú törvény  módosult, a jogszabály kihirdetése folyamatban van. Mivel felsőbb jogszabály 
változásáról van szó, javasolta a meghívó szerinti 4. napirend levételét a napirendi sorból.
Szavazásra tette fel a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatának levételét a napirendi sorból.
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát levette a napirendek sorából.
Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását az alábbiak szerint. 2. napirend alatt 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2012/2013. nevelési év 
munkájáról szóló beszámolót. 3. napirend alatt az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletének módosítását, 4. napirend 
alatt a Szilárd hulladéklerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő 
halasztásáról hozott döntést  tárgyalja a testület. A meghívó szerinti 4. napirend levételével az 
Egyebek napirendi témákat 18. napirendként tárgyalja a képviselő-testület, előtte 17/1. 
napirendként Elekes István képviselő interpellációját, 17/2. napirendként Kőműves Károlyné 
képviselő interpellációját, 17/3. napirendként Kőműves Károlyné képviselő Pajtika utca 
hosszára irányuló kérdését, 17/4. napirendként Román Erika képviselő észrevételét  tárgyalja a 
testület. Az „Egyebek” napirend alatt 18/1. napirendként Főépítészi feladatok ellátását, 18/2. 
napirendként „Szabó István Általános Iskola kérelme autóbusszal járó tanulók bérletének 
megtérítésére” tárgyú előterjesztést tárgyalja a testület.
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen 
szavazattal a módosult napirendi sort elfogadta.

Napirend:

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette 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.
Elekes István képviselő: A 80/2013.(V.29.) számú határozattal kapcsolatban kérdezte, a nyári 
gyermektábor költségeihez biztosított 500.000,- Ft-ból ténylegesen mekkora összeg került 
felhasználásra? A polgármesteri beszámoló említést tesz a KMB iroda ünnepélyes átadásáról, 
melynek időpontja egyeztetés alatt áll. Kérdezte, szükség van ünnepélyes átadásra? Az 
átadásig elkészül a gépkocsi beálló is? A beszámolóból kitűnik, hogy a községi Web oldal 
modernizálása, átalakítása megkezdődött. Kérdezte, pontosan milyen fejlesztések történtek?
Bartha Gábor polgármester: Elsőként arról adott tájékoztatást, hogy az augusztus 30-án 
megtartott rendkívüli ülést követően az óvoda törzskönyvi bejegyzése megtörtént, a 
bejegyzés, valamint az arról szóló határozat szeptember 09-én érkezett meg. Szeptember 09-
én a Pajtika utca és a Kápolna sor burkolatfelújítására irányuló kivitelezői szerződés aláírása 
megtörtént, ezt követően kerül sor a munkaterület átadására, majd megkezdődnek a 
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kivitelezési munkák. Elekes István képviselő kérésének eleget téve elkészült a gazdasági 
számfejtés. Ahhoz először testületi döntés szükséges, hogy a helyi lapban az adatokat az 
önkormányzat közzétegye. A körzeti megbízott  irodája jelenleg méltatlan helyen, a régi 
hivatal épületében található. Erre a célra előirányzott 600.000,- Ft-ból eddig 280.000,- Ft 
teljesült, berendezési tárgyak beszerzése van még hátra. Az átadáson magas beosztású vezetők 
is tiszteletüket teszik, ha legalább 6 héttel korábban tájékoztatva vannak az időpontról. 
Örömmel veszik az ilyen jellegű fejlesztéseket, illetve az átadásra szóló meghívást. A Web 
oldallal kapcsolatban elmondta, eddig nem vezettek eredményre az oldal modernizálására 
irányuló intézkedések. Az oldal korszerűvé tétele a cél, ennek okán kezdődtek tárgyalások. A 
nyári gyermektábor kapcsán felhasznált költségek összegét az „Önkormányzat 2013. I. félévi 
gazdálkodása” tárgyú napirend tartalmazza. Az elszámolás megtörtént, az előirányzott 
összegből 357.639,- Ft lett felhasználva.
Elekes István képviselő: Véleménye szerint egy beszámoló úgy teljes, hogy az előirányzott  és 
felhasznált összegről is tájékoztatást ad. 
Bartha Gábor polgármester: A napirend tárgya nem pénzügyi beszámoló, hanem két ülés 
között megtett intézkedésekről szóló beszámoló.
Elekes István képviselő: Kérdezte, a KMB iroda ünnepi átadásáig a gépkocsi beálló elkészül? 
Bartha Gábor polgármester: A beálló létesítése engedélyezési folyamat alatt áll, a kérdésre 
pontos választ nem tudott adni. A költségvetésben erre a célra alacsony összeg van 
meghatározva, az már látható, hogy a felmerülő kiadásokat nem fedezi. Amennyiben az 
előirányzott összeg növelése szükségessé válik, a költségvetési rendelet módosítása okán a 
testület elé kerül az ügy.

Kőműves Károlyné képviselő: Kérte rövid szünet elrendelését.

Bartha Gábor polgármester 16 óra 45 perckor szünetet rendelt el.

Szünet után:

Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta képviselőtársait, a napirendhez a Geomol 
Surveying Kft. által küldött levél is hozzátartozik, mivel a címzettek között a testület is 
szerepel. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a 
Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt 
időszak alatt tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta.

2.) Beszámoló a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
2012/2013. nevelési év munkájáról
      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.
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Bartha Gábor polgármester: Mivel az óvoda az egyetlen, önkormányzati fenntartás alatt 
működő intézmény, biztosította az óvodavezetőt afelől, hogy az óvoda udvarának őszi 
munkáira különös fegyelmet fordít az önkormányzat. 
Kovács Imréné óvodavezető: Megköszönte az önkormányzat által nyújtott segítséget, a 
támogatásra a továbbiakban is számít. Az iskolától való különválást követő nehéz időszakon 
túl van az óvoda.
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde 2012/2013. nevelési év munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

3.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(V.30.) 
önkormányzati rendeletének 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 és Palkovics Zoltánnét, a Kulturális, Oktatási és 
Idegenforgalmi Bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok álláspontját.
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztésben foglalt 
rendelet-tervezet elfogadását javasolta. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az előterjesztésben foglalt 
rendelet-tervezet elfogadását javasolta. 
Román Erika képviselő: Véleménye szerint az új bizottság feladati között c.) pont alatt 
szereplő feladat nem a bizottság, hanem felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik. Bizottság 
tagjaként ilyen jellegű feladatot nem vállal fel. 
Berta Sándorné jegyző: Jogszabály  alapján a képviselőknek vagyonnyilatkozatot kell tenni, 
alakulhatnak ki összeférhetetlenségi ügyek, melyekben bizottságnak kell döntést hozni. Az 
összeférhetetlenséget 30 napon belül be kell jelenteni. Amennyiben 30 napon belül nem tesz 
bejelentést az érintett, vagy nem szünteti meg az összeférhetetlenség okát, az ügyet ki kell 
vizsgálni. Felügyeleti szerv ilyen jellegű ügyeket nem vizsgál, bizottság azonban alkalmas 
erre. Ezt  követően a testület elé terjeszti. Az ügyrendjét  a bizottság maga alakítja ki. 5 tagú 
bizottság esetében célszerű elnökhelyettest is választani.
Román Erika képviselő: Korábbi ciklusban merült fel fegyelmi ügy, a testület annak 
kivizsgálására ad-hoc bizottságot állított  fel. A szóban forgó összeférhetetlenség 
felmerülésekor ez nem lehetséges?
Berta Sándorné jegyző: Van lehetőség ad-hoc bizottság felállítására is. Egy fegyelmi eljárás 
ellenben munkáltatói intézkedés. Jogszabály elő is írja fegyelmi bizottság létrehozását, ami 
ad-hoc bizottság. Az előterjesztés szerint a Pénzügyi és Kulturális Bizottság feladati között c) 
pontban meghatározott feladat  eddig is szerepelt a Jogi Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
feladatai között.
Elekes István képviselő: Kérdezte, miért kell ilyen nagy területeket – mint a pénzügy és a 
kultúra – összevonni? Így egyazon bizottság dönt a rendezvény megszervezéséről és a 
hozzárendelt költségekről.
Bartha Gábor polgármester: Az előterjesztés szövegéből kitűnik, miért van erre szükség.
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Kőműves Károlyné képviselő: Véleménye szerint etikátlan, hogy  egyazon bizottság dönt a 
rendezvény megszervezéséről és a hozzárendelt költségekről. A döntések ellenőrzése nem fog 
megfelelően működni.
Bartha Gábor polgármester: Kihangsúlyozta, a döntéseket minden esetben a 6 + 1 főből álló 
képviselő-testület hozza meg. A település lakosságszámából adódóan köteles a testület 
pénzügyi bizottságot működtetni.
Román Erika képviselő: Elhangzott, hogy  a képviselő-testület 6 + 1 főből áll. Hozzátette, a 
Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság pedig 3 főből. A jelenlegi előterjesztésben foglaltakról 
három képviselő és a polgármester döntött, a testület többi tagjának véleményét nem kérték 
ki. Az előkészítésben a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság nem vett részt, mert arról a 
bizottság tagjaként tudomása lenne. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság külsős tagja nem 
lett megkérdezve arról, hogy  kulturális ügyekkel kíván –e foglalkozni, mint ahogy a 
Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság külsős tagja sem lett megkérdezve arról, 
hogy pénzügyi kérdésekkel kíván –e foglalkozni. A 17/4. napirend alatti észrevételének egyik 
része az, hogy a testület négy tagja a saját elképzelése szerint  intézkedik, semmilyen módosító 
javaslatot nem kívánnak befogadni a három másik képviselőtől. Azt a hozzáállást etikátlannak 
tartja, hogy a többségi akarat a kisebbséget  nem észérvekkel és jogszabályra való 
hivatkozással, hanem személyes ellentét és unszimpátia alapján kívánja elnyomni. A 
polgármester képviseli a települést, az önkormányzatot. Különböző összejövetelekre a 
polgármesterrel 3 képviselő tart. Kérdésként merül fel, hogy ilyen esetben 
magánszemélyként, vagy képviselőként vannak –e jelen, mert a másik 3 képviselő sokszor 
nem is tud az eseményekről. A rendelet módosítása is így történt. A kialakult erőviszonyok 
ismeretében minden esetben véghez tudják vinni az elképzelésüket. Jelezte, a 17/4. napirend 
alatt észrevétellel így nem kíván élni, az imént elhangzottak képezik az észrevételét. 
Bartha Gábor polgármester: Véleménye szerint képviselőtársa eltért a napirendtől. Az általa 
elmondottakat az ülést követően vitassák meg.
Elekes István képviselő: Az előterjesztésből kitűnik, hogy az ifjúsági és sporttanácsnoki 
tisztség megszűnik. Vitathatatlan, hogy Cserszegtomajon van olyan fontos és jelentős 
sportélet, mellyel kell foglalkozni. Véleménye szerint a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 
feladatai között szerepeljenek azok a feladatok, amik az ifjúsági és sporttanácsnok feladati 
voltak.
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte az észrevételt. A szabályzat módosításából 
valóban kikerülnek az ifjúsági és sporttanácsnok feladati, ellenben az önkormányzat 
felelőssége, hogy az ifjúsági- és sportélettel törődjön.
Kőműves Károlyné képviselő: A rendelet módosítását a képviselőknek és a polgármesternek 
együtt kellett volna megbeszélnie. Etikátlan, hogy a testület előtt szereplő javaslatot négyen 
dolgozták ki. Nincs a testület elé tárva, hogy a módosítást ki készítette, de sajnálatos, ha tanult 
ember készít ilyen előterjesztést. 
Bartha Gábor polgármester: Tegnapi ülésén a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta 
az ügyet. Nem 4 képviselő elképzelései valósulnak meg, a bizottság minden testületi ülés előtt 
ülésezik, a bizottság üléseire minden képviselő meghívást kap. Az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzata alapján a képviselőknek alpolgármestert kell választani. Kőműves 
Károlyné május 1. napjával lemondott alpolgármesteri tisztségéről, azóta nincs megoldva a 
polgármester helyettesítése. Az alpolgármester megválasztása a polgármester jelölése alapján 
történik. Kell lenni olyan személynek, akit jelölhet a tisztségre, aki bizottságnak nem tagja. Ez 
indokolja a szabályzat módosítását.
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Kőműves Károlyné képviselő: A bizottság tegnapi ülésén egészségügyi okok miatt nem tudott 
részt venni.
Elekes István képviselő: Polgármester Úr korábban javasolta, az alpolgármesterre vonatkozó 
rész maradjon ki a tervezetből, a képviselők többsége ezzel nem értettek egyet. Véleménye 
szerint a bizottsági ülés előtt munkaértekezlet keretében kellett volna a képviselőknek a 
módosítást átbeszélni. A képviselők nem tudnak jelen lenni munkaidőben minden alkalommal 
a bizottságok ülésein. Ha viszont egy munkaértekezlet témája kizárólag a szabályzat 
módosítása, azon bizonyára minden képviselő részt vesz. Egyetértett Kőműves Károlyné 
képviselővel. Etikátlan, hogy  négyen voltak jelent az SZMSZ módosításáról tartott 
tárgyaláson.
Bartha Gábor polgármester: Munkaértekezlet összehívására irányuló kéréssel egyik 
képviselő sem kereste meg.
Elekes István képviselő: A polgármester feladata munkaértekezlet összehívása.
Bartha Gábor polgármester: A polgármesternek számtalan egyéb teendői mellett nem 
feladata a képviselőkkel való időpont egyeztetés egy esetleges munkaértekezlet összehívása 
miatt. A Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülését is fel lehet fogni munkaértekezletként. 
Az ülésen jelen pillanatban megvitatás alatti napirend tárgya a rendeletalkotás. Az egyéb 
felvetéseket bizottsági ülésen mondják el a képviselők. A tegnapi bizottsági ülés 18 órakor is 
tartott, be lehetett  volna kapcsolódni. Elmondta, azokkal a képviselőkkel dolgozik együtt, 
akikkel tud.
Kőműves Károlyné képviselő: A választást követően 2010-ben Bartha Gábor polgármester azt 
mondta, azokkal a képviselőkkel fog együtt dolgozni, akiket a település választópolgárai 
megválasztanak. Elmondta, külföldön való tartózkodása előtt  Bartha Gábor polgármesterrel 
abban egyetek meg, hogy hazaérkezését követően, szeptember 2. napja után Polgármester Úr 
őt keresni fogja. Ez nem történt meg. Amikor ő kezdeményez telefonhívást, Polgármester Úr 
gyakran nem veszi fel a telefont, és nem hívja vissza. A készüléke legtöbbször át van 
irányítva. Valóban nem lehet így együtt  dolgozni. Leszögezte, a megválasztott 
polgármesternek és a képviselőknek a település érdekei kell szolgálni.
Bartha Gábor polgármester: Telefonkészüléke nem jelzett  nem fogadott hívást Kőműves 
Károlyné képviselőtől.
Molnár Gabriella képviselő: Kérte képviselőtársait, térjenek vissza a napirendhez.
Szeles András György bizottsági elnök: Neki senki sem jelezte, hogy  a bizottság ülésén nem 
tud részt venni. Elekes István képviselőnek egy alkalommal nem küldött meghívót, az eset 
felkerült a honlapra. Elekes István képviselő a bizottság ülésein annak ellenére sem vesz részt, 
hogy azóta számtalan meghívót küldött részére.
Elekes István képviselő: Az elhangzottakra reagálva elmondta, 2, vagy  3 bizottsági ülésen 
részt vett.
Szeles András György bizottsági elnök: Képviselőtársa egy bizottsági ülésen volt jelent 
elejétől a végéig, valamint  egy  alkalommal az ülés bezárása előtt  távozott. Véleménye szerint 
nem várható el azoktól a képviselőktől, akik a testület és a bizottság ülésein részt vesznek, 
hogy más képviselőtársuk időbeosztásához igazodva külön munkaértekezleten is részt 
vegyenek. Elmondta, nem internetes oldalakon kell a képviselőségnek megnyilvánulnia, a 
képviselőséget tettekkel kell kifejezni. Képviselőtársa semmi kézzel foghatót nem tett a 
településért, ellenben mások elvégzett munkáját folyamatosan kritizálja. Annak a munkájába 
nem lehet hibát találni, aki nem csinál semmit.    
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Román Erika képviselő: Vele egyszerű lett  volna egyeztetni, mert jelen volt azon a Szociális 
Bizottsági ülésen, amely  után a szóban forgó szabályzat módosításáról 3 képviselő és a 
polgármester tárgyalt. Rá is ért  volna, szívesen részt vett  volna a megbeszélésen, de nem volt 
tudomása az összejövetelről. A módosító javaslattal mindezek ellenére egyetért, mert ez az 
egyetlen megoldás arra, hogy a következő választás idejéig a képviselő-testület tovább tudjon 
működni. Elszomorítja, hogy több képviselőtársa azt gondolja róla, hogy  mindennek az 
ellensége.
Bartha Gábor polgármester: Előző testületi ülésen kérdést intézett  Román Erika 
képviselőasszonyhoz, hogy  elvállalná –e a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöki 
feladatát. Képviselőtársa azonnal nem tudott egészségügyi helyzetére való tekintettel 
válaszolni. Ígérte, szeptember első hetében kialakítja álláspontját. Ez nem történt meg. 
Megjegyezte, azon a megbeszélésen 3 bizottság elnökével tárgyalt, amire képviselőtársa előző 
hozzászólásában utalt.
Kőműves Károlyné képviselő: Hozzátette, ő is ráért volna és szívesen részt is vett volna a 
megbeszélésen, de őt sem kereste meg senki.
Bartha Gábor polgármester: Kérte képviselőtársait, fogadják el egymás teljesítményét és 
tiszteljék egymást. Visszatérve a napirendhez szavazásra tette fel Elekes István képviselő 
javaslatát, mely szerint a Pénzügyi és Kulturális Bizottság feladatai között v) pont alatt 
ifjúsági- és sportfeladatok szerepeljenek.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2 igen és 5 nem szavazattal elutasította azt  a javaslatot, hogy  a Pénzügyi 
és Kulturális Bizottság feladatai között v) pont alatt ifjúsági és sportfeladatok szerepeljenek.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő 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
 17/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 30.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról

4.) Szilárd hulladéklerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési 
határidő halasztásáról hozott döntés

           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 azt az álláspontot képviseli, 
hogy a kötelezettség határidejének halasztására irányuló határozatra az önkormányzat 
nyújtson be fellebbezést.
Kőműves Károlyné képviselő: Elmondta, az ügyben kikérte szakértők véleményét. Azt  a 
tanácsot kapta, hogy a jegyző vizsgálja meg az 1989-ben fennálló helyzetet, amikor a területet 
a Magyar Állam átadta az önkormányzat tulajdonába. A tulajdonba adásnak tehermentesen 
kellett  volna megtörténnie. Az akkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint a bánya az 
akkori állapotában nem kerülhetett  volna az önkormányzat tulajdonába. A rekultivációt már az 
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átadás előtt el kellett volna végezni. Javasolta, a képviselő-testület hatalmazza fel a jegyzőt az 
ügy jogi felülvizsgálatára.
Szeles András György képviselő: A Földhivatal és a Bányakapitányság nyilvántartásában nem 
volt dokumentálva bányaként a terület. Talajmintavétel nem történt, a fellebbezés 
benyújtásának ez képezi az alapját. Mintavétel hiányában készült szakvélemény és mindezek 
után szólítják fel az önkormányzatot a költséges rekultivációra.
Kőműves Károlyné képviselő: A Magyar Államnak kellene bebizonyítani, hogy a területen 
csak vizet átengedő dolomit van. A kiadott szakvélemények valódiságtartalma is 
megkérdőjelezhető.
Bartha Gábor polgármester: A bíróság helybenhagyta a kötelezést, mely  szerint az 
önkormányzat, mint tulajdonos, végezze el a rekultivációt. Az önkormányzat korábban 
készíttetett  tervet arra vonatkozóan, hogy a mineralizálódott  földrészeket ne kelljen 
kitermelni. Ennek ellenére a kötelezés a teljes, 20.000 m3 föld kitermelésére és elszállítására 
vonatkozik, melynek 2013. december 31. napjával eleget kell tenni. A képviselő-testület ezt 
követően kérte 2023-ra a határidő módosítását. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által hozott határozat alapján 2013. december 31. 
napjával kell megkezdeni a rekultivációt, a kötelezésnek 2014. december 31. napjáig eleget 
kell tenni. Ez lehetetlen, a határidőt az önkormányzat nem tudja betartani. A módosult 
határidő megállapításáról született döntésre nyújtson be fellebbezést az önkormányzat. 
Továbbá véleménye szerint ésszerűtlen, hogy  ilyen célra fordítson 600 millió forintot  az 
önkormányzat. Van lehetőség perújrafelvételre is az eljárás újraindításával, ehhez megfelelő 
jogászra van szükség. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a másik érintett település 
önkormányzata is él a fellebbezés lehetőségével. 
Román Erika képviselő: Véleménye szerint a médiában közzé kellene tenni, hogy a Magyar 
Állam egy önkormányzatot 20 évre csőd közeli állapotba sodor, miután a területből kivette a 
hasznát. A közvéleménynek nagy visszhangja van. Javasolta, a határozat szövege egészüljön 
ki azzal, hogy az önkormányzat Keszthely Város Önkormányzatával együtt az ügyben 
rendelkezésre álló dokumentumokat összegyűjti. Amennyiben ez sem vezet eredményre, 
akkor felmerülhet az a lehetőség, hogy az önkormányzat pert indít a Magyar Állam ellen.
Bartha Gábor polgármester: Jegyzőasszony alapos háttérmunkát végzett az ügyben, sajnos 
megállapítható, hogy az eltelt 40 év eseményeiről fellelhető dokumentumok, ismeretanyagok 
nincsenek, ha mégis vannak, az önkormányzat nem fér azokhoz hozzá.
Kőműves Károlyné képviselő: A határidő módosításáról szóló határozat ellen fellebbezést 
mindenképen be kell nyújtani. Ezzel együtt a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt az ügy jogi 
felülvizsgálatára. Addig ne forduljon az önkormányzat a médiához és ügyvédhez.
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség által a cserszegtomaji 907 hrsz. ingatlanon található hulladéklerakó 
felszámolására meghatározott kötelezettség határidejének halasztására irányuló 899-1/3/2013. 
számú határozatát megfellebbezi. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó 7 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

135/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a cserszegtomaji 907 
hrsz. ingatlanon található hulladéklerakó felszámolására meghatározott  kötelezettség 
határidejének halasztására irányuló 899-1/3/2013. számú határozatát megfellebbezi.
Határidő: 2013. szeptember 17.
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

Bartha Gábor polgármester: A képviselő-testület következő soros ülésén a napirendek 
sorában szerepelni fog az ügy.

5.)  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 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 határozati javaslat  és a 
rendelet-tervezet elfogadását javasolta.
Kőműves Károlyné képviselő: Észrevételezte, az „általános tartalék változásai polgármesteri 
hatáskörben” sor alatt a dálnoki 8 fős delegáció költségei nem szerepelnek.
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Januárban a költségvetésben a dálnoki delegáció 
költségeire el lett elkülönítve nettó 2.000.000,- Ft, ennek az összegnek a terhére lett 
elszámolva az utazás. 
Kőműves Károlyné képviselő: 15 napos határidővel kimutatást kért a 8 fős delegáció 
utazásának és kint tartózkodásának költségeiről. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Elmondta, a külföldön való tankolást kifizette, mivel azt nem 
lehet elszámolni. Megragadva az alkalmat kérte azon képviselőtársait, akik részt vettek az 
utazáson, a rájuk eső összeg kifizetését rendezzék. Pontosította az elhangzottakat, 7 fős 
delegáció utazott Dálnokra.
Kőműves Károlyné képviselő: Kérdezte, miért nem lehetett a tankolással elszámolni?
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzatnak nincs devizaszámlája. 
Kőműves Károlyné képviselő: Le van szabályozva az önkormányzat nemzetközi 
külkapcsolata. A két település közti kapcsolat, amikor megköttetett, tudvalevő volt, hogy 
devizaköltségek is fel fognak merülni.
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Devizaköltség árfolyam átváltással elszámolható, de a 
benzinkúton kiállított blokk nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat.
Palkovics Zoltánné képviselő: A benzinkúton a fizetéskor jelezve volt  az igény a számla 
kiállítására, de számlát nem tudtak kiállítani. 
Kőműves Károlyné képviselő: Önkormányzati delegáció esetében először tájékozódni kell 
arról, hogy az adott helyen állítanak –e ki számlát. Amikor a két település között megköttetett 
a testvérkapcsolat, az írásos dokumentumnak tartalmazni kell az ilyen jellegű elszámolások 
szabályozását.
Palkovics Zoltánné képviselő: A barátsági szerződés erre nem tér ki.
Kőműves Károlyné képviselő: Meg lehet nézni ezt a szerződést?
Palkovics Zoltánné képviselő: A falunapon a fotókiállítás része volt, a település honlapján a 
falunapról szóló beszámoló elején található.
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Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a 
Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

136/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat hajtja végre a 2013. évi költségvetésében:

1. Az általános tartalék változásai 841908
1. 108/2013 (VI.19.)  számú határozat alapján ingatlanrész vásárlása a Bottyahát utca 
keleti kanyarrésznél.
Általános tartalék csökkenése      -607
Felhalmozási kiadás növekedése 841403     +607

2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 841908
 1. Sportfelszerelés vásárlása
 Általános tartalék csökkenése      -204
 Dologi kiadás növekedése 9311021      +204

 2. Áprilisi táncrendezvény támogatása
 Általános tartalék csökkenése      -30
 Dologi kiadás növekedése 9105021      +30

 3. Aranykorúak étkezésének támogatása az Abasári Fesztiválon
 Általános tartalék csökkenése      -125
 Dologi kiadás növekedése 8411121      +125

 4. Dálnoki Önkormányzat részére fűkasza vásárlás
 Általános tartalék csökkenése      -378
 Dologi kiadás növekedése 8411121      +378

 5. Nemzeti Vágtán való részvételi díj (futam nevezési díj)
 Általános tartalék csökkenése      -50
 Dologi kiadás növekedése 8414031      +50

 6.  1. osztályba berendezés vásárlás
 Általános tartalék csökkenése      -50
 Dologi kiadás növekedése 8414031      +50

3. Egyéb
1. Költségvetési támogatás MÁK félévi egyeztető alapján
Működési célú költségvetési támogatás növekedése 8414019  +6.532
Felhalmozási célú költségvetési támogatás növekedése 8414091  +4.900
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Általános tartalék növekedése 8419081     +11.432

2. 117/2013 (VIII.8.) számú határozat alapján Burkolat felújítás
Általános tartalék csökkenése 8419081     -4.100
Felhalmozási kiadások csökkenése 8414031     -5.000
Felújítási kiadások növekedése 8414031     +9.100

3. Rezi úti buszmegálló
Átadott pénzeszköz csökkenése 8414035     - 500
Felhalmozási kiadás növekedése 8404031     + 500

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 619.560 ezer forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Berta Sándorné jegyző

Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a 
Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013 (IX. 12.) önkormányzati rendelete

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (III.28) és 
14/2013 (VI.20.) önkormányzati rendeletekkel többször módosított 1/2013 (I.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

6.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról
      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: Megköszönte a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak az előző félévben kifejtett munkáját. A számadatokból megállapítható, hogy az 
önkormányzat az I. félévben biztonságra törekvően gazdálkodott. Hozzászólás hiányában 
szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy  5 igen és 2 nem szavazattal Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

137/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat
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Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I. félévi pénzügyi 
beszámolót az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt  bevételi és kiadási összeggel 
elfogadja. 
Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: Berta Sándorné jegyző

7.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójához való csatlakozás tárgyalása.

           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:

138/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz(ott) arról, hogy  csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére meghirdetésre kerülő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának a későbbiekben megküldésre kerülő Általános 
Szerződési Feltételeit  elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően fog eljárni.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója 
keretében a beérkezett  pályázatokról hozott  döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon on-line adatbázisban rögzíti.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az on-line adatbázis használatáról 
szóló nyilatkozat aláírására.
Erre a célra a 2014. évi költségvetésében 1.300.000,- Ft-ot biztosít. 
Határidő: Általános Szerződési Feltételekben foglalt határidők szerint
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

           8.) Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. I. félévi 
beszámolója, és Vagyonmegosztási megállapodása

           Előadó: Bartha Gábor polgármester
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           (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 azt az álláspontot képviseli, 
hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. része, valamint a 2. részének a) pontja 
kerüljön elfogadásra. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Jogi, 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy  egybehangzó, 7 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

139/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rezi-Cserszegtomaj Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. I. félévi költségvetésének teljesülését az alábbiak szerint 
hagyja jóvá:

A védőnői szolgálat 2013. I. félévi bevételeinek teljesülése:
 Tb finanszírozás    3.070.-e/Ft
 Bérkompenzáció      154.- e/Ft
 Összesen:      3.224.- e/Ft

A védőnői szolgálat 2013. I. félévi kiadásainak teljesülése:
 Személyi kiadások    1.513.- e/Ft
 Munkaadót terhelő járulékok      420.- e/Ft
 Dologi kiadások                  523.- e/Ft
 Összesen:     2.456.- e/Ft

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rezi-Cserszegtomaj Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. 06. 30-i megszűnése kapcsán a beterjesztett 
vagyonmegosztási megállapodást jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatokat küldje meg Rezi Község Polgármesteri Hivatalának.
Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: Berta Sándorné jegyző

Molnár Gabriella képviselő 18 óra 20 perckor elhagyta a tárgyaló termet.

Bartha Gábor polgármester 18 óra 20 perckor szünetet rendelt el.  

Szünet után:

9.) Cserszegtomaj, Sport utca területrendezése
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester                   
                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)
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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. A döntésnek pénzügyi vonzata nincs, az 
önkormányzat ajánlott fel cserébe tulajdonrészt. A döntés következményeként a Dolomit utca 
tulajdonjoga is rendeződik. 
Bartha Gábor polgármester: 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:

140/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Sport utca, 
Dolomit utca, Kápolna sor utcák jogi rendezését az alábbiak szerint kívánja megvalósítani. 
Király  István Keszthely, Napfény sor 9. szám alatti lakos tulajdonát képező 036/4. hrsz. 
„anyagbánya” művelési ágú 6 ha 3574 m2 térmértékű ingatlan részét képező 2560 m2 
nagyságú 1.861.000,- Ft értékű földrészlet, 270. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 1412 
m2  nagyságú  1.412.000,- Ft értékű  ingatlanok Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
részére történő átadásával. Cserszegtomaj Község Önkormányzata tulajdonát képező 268. 
hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 5593 m2 térmértékű ingatlan részét  képező 2182 m2 
nagyságú 3.273.000,- Ft értékű földrészlet Király István Keszthely, Napfény  sor 9. szám alatti 
lakos részére történő átadással. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

        10.) Cserszegtomaj, Fenyves utca 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 az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy  egybehangzó, 6 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta:

141/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Fenyves utca 
jogi állapotának rendezését az 1633/2. hrsz. és az 1446. hrsz. ingatlanok közti szakaszon 
jóváhagyja.
Határidő: 2013. december 31.
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Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző
              

11.) Mobil erősítő felszerelés vásárlása
                    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. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Az erősítőre nagy szükség van, eddig az óvodától volt elkérve a 
régi, nem túl jó műszaki állapotban lévő berendezés.
Bartha Gábor polgármester: 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:

142/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
csoportosítja át a fel nem használt pénzeszközöket mobil erősítő felszerelés vásárlása 
céljából:

Dologi kiadás csökkenése 9105021   -218 eFt
Felhalmozási kiadások növekedése 9105021 +218 eFt
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester

      12.) Belső ellenőrzés lefolytatására javaslat
              Előadó: Bartha Gábor polgármester
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Átadta a szót Kőműves Károlyné 
képviselőnek, a napirend előterjesztőjének.
Kőműves Károlyné képviselő: Megkérte Bartha Gábor polgármestert, terjessze elő a 
napirendet, mivel a meghívóban előterjesztőként az ő neve szerepel.
Bartha Gábor polgármester: A meghívó készítésekor elírás történt. Mivel az előterjesztésen 
Kőműves Károlyné aláírása szerepel, az abban foglaltak az ő kérését tartalmazzák, kérte 
képviselőtársát, terjessze elő a napirendet.
Kőműves Károlyné képviselő: Kitartott álláspontja mellett, a meghívóban nem az ő neve 
szerepel előterjesztőként.
Berta Sándorné jegyző: Írásos előterjesztés készült, meg lehet felette nyitni a vitát, illetve ki 
lehet kérni a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményét. 
Bartha Gábor polgármester: 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 2 igen és 1 nem szavazattal a határozati 
javaslat elfogadását javasolta. Az előterjesztésből hiányolta a választ arra, hogy az ellenőrzés 
lefolytatására miért van szükség. A bizottság ülésén ennek ellenére igennel szavazott. 
Amennyiben az ellenőrzés során hibát talál az ellenőr, vállalja a felelősséget. Úgy  érzi, a 
Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság a felhasznált költségekkel rendben elszámolt. 
Az előterjesztésből az vehető ki, hogy képviselőtársa a bizottság tagjait korrupcióval vádolja. 
Az ellenőrzés kapcsán felmerülő költségek megfizetését vállalja az a képviselő, aki 
indítványozza annak lefolytatását. Véleménye szerint, aki kíváncsi a Bizottság munkájára, a 
pénzügyi elszámolás részleteire, vegye a fáradságot és a hivatal pénzügyi osztályán 
tájékozódjon.
Bartha Gábor polgármester: A napirend elfogadásakor feltette a kérdést, hogy van –e 
valakinek hozzászólása a napirendekkel kapcsolatban. Nem hangzott el a figyelemfelhívás, 
mely szerint nem megfelelően lett az előterjesztő rögzítve a meghívóban.
Berta Sándorné jegyző: Adminisztrációs hiba történt. Az előterjesztés aláírója Kőműves 
Károlyné képviselő. Képviselőasszony részéről merült fel a kérés az ellenőrzés lefolytatására. 
A testület dönthet arról, hogy  a 2013. évre szóló belső ellenőrzési munkatervet kívánja –e 
módosítani. A munkatervben két cél lett meghatározva. Amennyiben merül fel többletköltség, 
arról a testületet tájékoztatni kell. Amennyiben most elutasító döntést hoz a testület, a szóban 
forgó ellenőrzés lefolytatásáról a 2014. évi belső ellenőrzés elfogadásakor dönthet. 
Kőműves Károlyné képviselő: Az előterjesztés szövegéből kitűnik, hogy mire kéri az 
ellenőrzés lefolytatását.
Berta Sándorné jegyző: A testület elé tárt előterjesztés elfogadása esetében az idei belső 
ellenőrzési tervet módosítani kell. Gondolja át a testület, kívánja –e módosítani a 2013. évi 
belső ellenőrzési tervet? Elképzelhető, hogy  a belső ellenőr nem tud az idei évre még egy 
ellenőrzést vállalni. Az idei évre még egy ellenőrzés van betervezve, egy  hónap múlva 
mindenképen a testület elé kerül a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása.

19 óra 15 perckor Molnár Gabriella visszaérkezett a képviselő-testület ülésére.

Palkovics Zoltánné képviselő: Szomorú, hogy  a képviselő-testületen belül képviselők egymást 
számoltatják el. A bizottság végezte a munkáját, minden esetben elszámolt a költségekről, 
ezért a szóban forgó ellenőrzés nem csak a bizottságot, hanem a hivatalt is érinti. A bizottság 
üléseire minden képviselő kap meghívást, az ülésen elhangoznak a rendezvényekhez rendelt 
költségek. A bizottsági üléseken részt vevő képviselők tisztán átlátják a bizottság munkáját. A 
bizottsági ülésekről készül jegyzőkönyv, ami a Zala Megyei Kormányhivatal felé 
megküldésre kerül. A kulturális feladatokra előirányzott összegeket a költségvetési rendelet 
megalkotásával és módosításával a képviselő-testület  fogadja el. A Kulturális, Oktatási és 
Idegenforgalmi Bizottság egybehangzó, 3 igen szavazattal támogatja az ellenőrzés 
lefolytatását. 
Bartha Gábor polgármester: Maximális felelősséget vállal a hivatal vezetője és a pénzügyi 
ügyintézők munkáját illetően. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Véleménye szerint  az idei évre betervezett ellenőrzés legyen 
elhalasztva annak érdekében, hogy a rendezvényekre elkülönített keret felhasználásának 
ellenőrzése minél hamarabb legyen lefolytatva. Javasolta, a 2013. belső ellenőrzési tervet 
módosítsa az önkormányzat.
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Kőműves Károlyné képviselő: Képviselőként kérheti ilyen jellegű ellenőrzés lefolytatását az 
önkormányzat költségvetésének terhére, az ellenőrzés kapcsán felmerülő költségek 
megfizetése nem őt terhelik. Elfogadja, hogy a belső ellenőr a munkaterv szerinti ellenőrzést 
folytassa le, az általa kért  ellenőrzés ne előzze meg azt. Jogszabály  rendelkezik a képviselők 
jogairól, abból kitűnik, hogy a testület milyen költségek megfizetésére kötelezheti a 
képviselőt. 
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 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

143/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete belső ellenőrzés keretében 
vizsgálni kívánja az önkormányzat 2013. évi költségvetésében községi rendezvényekre 
megállapított 7 milliós kulturális keret felhasználását.
Felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési munkaterv módosításáról gondoskodjon, valamint 
az esetlegesen felmerülő többletköltségekről tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: 2013. október 10.
Felelős: Berta Sándorné jegyző

13.) Tájékoztatás a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodás 
kiegészítéséről

             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. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben 
szereplő tájékoztatás elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy  egybehangzó, 7 igen szavazattal a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtárral kötött megállapodás kiegészítéséről szóló tájékoztatást elfogadta.

     14.) Tájékoztató kiemelt rendezvények költségeiről 
       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 tájékoztató elfogadását 
javasolta. 
Elekes István képviselő: Megköszönte az adatok rendelkezésre bocsátását. Megjegyezte, 
részletesebb tájékoztató készítése célravezetőbb lett volna. A tavalyi falunap  költségéhez 
pénzügyi ügyintéző által készített kimutatásban 675.973,- Ft összeg van feltűntetve, majd a 
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III. negyedévi kimutatásban közel 800.000,- Ft szerepel. A két összeg között jelentős eltérés 
van. A rendezvény költségvonzata idén 1.522.594,- Ft, az előző évhez képest jóval magasabb 
összeg. Továbbá a bornapok 3 napos eseménysorozata nem került annyiba, mint az 1 napos 
falunap. Miből adódnak ezek az eltérések?
Bartha Gábor polgármester: A pénzügyi irodában megtekinthetők a falunap  megrendezése 
okán kötött szerződések és a hozzá tartozó számlák.
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: A tavalyi falunapról készített kimutatást követően a 
beérkezett számlák köre nem bővült, a kimutatásban a reprezentációs adó összege nem 
szerepelt. Ez okozza a kimutatások közti eltérést.
Palkovics Zoltánné képviselő: Elmondta, a falunap 2 napos rendezvény volt. A rendezvények 
megszervezésénél a Bizottság nem az előző évben felhasznált költségekből indul ki. Az idei 
falunap költségét a dálnoki delegáció ittléte is növelte, ezen túl minden évben az a cél, hogy a 
rendezvényen legyenek új színvonalas programok, sok résztvevőt vonzzon. 
Kőműves Károlyné képviselő: Miért nem lehet külön feltűntetni a dálnoki delegáció ittlétének 
a költségeit? Elekes István képviselő kért kimutatást a három rendezvényről, kapott  három 
végösszeget. Az összeg mögé a készítő azt ír, amit akar.
Bartha Gábor polgármester: Kérte képviselőtársait, először tájékozódjanak arról, amiről 
kérdést tesznek fel. A falunap költségeihez 1.522.594,- Ft lett rendelve, az összeg szerepel az 
önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóban, amit a testület 6. napirend alatt 
elfogadott. Kőműves Károlyné képviselő hozzászólása, mely szerint  a költségvetés tételei 
mögé bármi kerülhet, a hivatal dolgozóinak egzisztenciáját és szakmai munkáját sérti. 
Valóban nincsenek az összegek kirészletezve, az eddigi rendezvények költségvonzata van az 
előterjesztésben feltüntetve rendezvényenként, mivel Elekes István képviselő ezeket kérte 
kimutatni.
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta:

144/2013.(XI.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata előterjesztésben szereplő rendezvényeinek költségeiről szóló tájékoztatót.

15.) Komlóska község polgármesterének támogatási 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 az alábbi határozati javaslat 
elfogadását javasolta.

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy 
Budapesten, a Szent Anna téren Engesztelő Kápolna épüljön.  
Felkéri a polgármestert, hogy Komlóska Község Polgármesterét a döntésről értesítse.
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2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Életfa Kárpát-
medence Összefogás kezdeményezését támogatja és a Nemzet egységének 
megvalósításához egy marék földet adományoz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy marék földet Komlóska Község 
Önkormányzata címére juttassa el.

Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosított 
határozati javaslat elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy  egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta:

145/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy 
Budapesten, a Szent Anna téren Engesztelő Kápolna épüljön.  
Felkéri a polgármestert, hogy Komlóska Község Polgármesterét a döntésről értesítse.

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Életfa Kárpát-
medence Összefogás kezdeményezését támogatja és a Nemzet egységének 
megvalósításához egy marék földet adományoz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy marék földet Komlóska Község 
Önkormányzata címére juttassa el.

Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: Bartha Gábor polgármester

16.) Nyitrai István kártérítési kérelme esőzés utáni garázs beázás miatt
            Előadó: Bartha Gábor polgármester

(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az ülés előtt érkezett a Suzuki 
Autójavító és Kereskedelmi Szövetkezet levele, annak tartalmát megismerve kérte a vitát 
lefolytatni. Kérte Szeles András Györgyöt, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját.
Szeles András György bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag azt az álláspontot képviseli, 
hogy ne legyen támogatva a kérelem. Az önkormányzat 1.700.000,- Ft ellenében építtetett ki 
csapadékvíz elvezető árkot, de az nem 40 perc alatt lehullott 70 mm csapadék elvezetését 
szolgálja. Hirtelen lezúduló, ilyen nagy mennyiségű csapadék elvezetését biztosító árok 
bekerülési költsége annak a tízszeresét teszi ki. Véleménye szerint az ingatlan tulajdonosa is 
köteles védeni az ingatlanát. Az előterjesztés készítésekor és a mai napon sem ismert 
kárösszeget, a rendelkezésre álló információk birtokában a bizottság a kérelem elutasítását 
javasolta. Véleménye szerint térjen vissza a témára a testület, ha ismertté válik a kárösszeg, 
vagy más úton, például szociális támogatás formájában nyújtson az önkormányzat segítséget.
Elekes István képviselő: Egyetértett  képviselőtársával. Véleménye szerint a testület halassza el 
döntést. Egyenlőre nem ismert  pontosan a kárösszeg. A károsultat  valószínűleg az 
előterjesztésben foglaltakon túl más, komoly anyagi terhet jelentő kár is érte. 
Bartha Gábor polgármester: Egyetértett képviselőtársa javaslatával. Egyéb hozzászólás 
hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat  elfogadását, mely szerint 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyitrai István kártérítési 
kérelme ügyében a döntéshozatalt elnapolja a szükséges adatok beérkezéséig.
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta:

146/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyitrai István kártérítési 
kérelme ügyében a döntéshozatalt elnapolja a szükséges adatok beérkezéséig.
Felkéri a polgármestert, hogy a károsultat a döntésről értesítse.
Határidő: 2013. szeptember 16.
Felelős: Bartha Gábor polgármester

17/1.) Elekes István interpellációja

Elekes István képviselő: Az előző, rendkívüli testületi ülésen kérte Palkovics Zoltánnét, adjon 
tájékoztatást a konyha szervezeti felépítéséről, az áruátvétel menetéről és a nyersanyag 
kiadásáról, különös tekintettel, ha települési rendezvényre szánt alapanyagokról van szó. Neki 
sokan felteszik ezeket a kérdéseket. Mivel több tekintetben konkrét választ nem kapott, 
interpellációval fordult képviselőtársához. Kérdezte, ki van kinevezve arra, hogy az árut 
átvegye? Van –e külön raktáros, vagy mindezeket a feladatokat Palkovics Zoltánné 
élelmezésvezető, egyben a Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság elnöke látja el?
Palkovics Zoltánné képviselő: Tájékoztatta képviselőtársát, a munkahelyén 
élelmezésvezetőként dolgozik, ott nem a Kulturális, Oktatási és Idegenforgalmi Bizottság 
elnöki tisztségét tölti be. Az élelmezésvezető feladata a raktározás, a raktárból való ki- és 
bevételezés, valamint az ezzel járó adminisztráció.
Elekes István képviselő: Ki dönti el, hogy a hűtőben lévő hús mennyiségéből mennyi van 
szánva falunapi rendezvényre? A polgármester? A rendezvényért felelős személy?
Palkovics Zoltánné képviselő: Élelmezésvezetőként utasítást ad ki, a konyha személyzete azt 
végrehajtja. Attól a pillanattól kezdve, hogy az élelmezésvezető kiadja főzésre az alapanyagot, 
a konyhafőnök felelőssége, hogy az étel elkészüljön, kiadagolásra, majd rendezvény  esetében 
elszállításra kerüljön.
Bartha Gábor polgármester: Rendezvények esetében a kikalkulált  létszámhoz külön van 
rendelve az alapanyag, a számla az önkormányzat nevére kerül kiállításra. A dolgozók 
társadalmi munkában dolgozzák fel a rendezvényre szánt alapanyagot. A beszállítók a 
legoptimálisabb ár alapján lettek kiválasztva. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában kérdezte Elekes István képviselőt, 
elfogadja-e az interpellációjára kapott választ?
Elekes István képviselő: Az interpellációjára kapott választ elfogadta.
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Elekes István képviselő interpellációjára 
adott válasz elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy  egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület Elekes István képviselő interpellációjára adott választ elfogadta.

       17/2.) Kőműves Károlyné interpellációja
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Kőműves Károlyné képviselő: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy azzal a laptoppal 
kapcsolatban kíván interpellálni, amit még alpolgármesterként kapott használatba. 
Alpolgármesteri tisztségéről május 1. napjával lemondott. Bartha Gábor polgármester 
levélben kérte, hogy augusztus 16-ig adja át a készüléket. Jelezte a polgármesternek, szeretné 
írásban a határidő meghosszabbítását kérni, mivel a települést szolgáló ügyekben használja a 
laptopot. Hozzátette, 2012. év végén a Magyar Állam az önkormányzatok adósságát 
átvállalta. Ez év januárban Orbán Viktor miniszterelnök kérte, a FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség által támogatott képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek a felvett jutalmukat 
adják vissza. A Szövetség által támogatott alpolgármesterként ezt megtette. 2010-ben a 
választásokon Bartha Gábor a logo elfogadása nélkül, de a Szövetség támogatásával indult. 
Bartha Gábor polgármester a felvett jutalmat nem adta vissza arra való hivatkozással, hogy 
nem tagja a Szövetségnek. A 100.000,- Ft értéket  képviselő laptopot nem csak, mint 
alpolgármester, hanem mint képviselő is kérte. A használatba adási szerződés alapján mégis 
kizárólag alpolgármesteri tisztsége okán vehette át. Polgármester Úr arra hivatkozott, hogy 
egyik képviselő kezdeményezésére kérte vissza tőle a készüléket. Javasolta, azon 
képviselőtársa, aki ezt kezdeményezte, az adómentesen felvett 100.000,- Ft összegű jutalmát 
adja vissza. Ezt követően a laptopot átadta Bartha Gábor polgármester részére, valamint 
megköszönte, hogy eddig használhatta.
Bartha Gábor polgármester: Elmondta, az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya 
szoros kapcsolatban áll az önkormányzat feladatának ellátásával. Ez alapján fogadta 
képviselőtársa interpellációját. A használatba adási szerződés Cserszegtomaj Község 
polgármestere, mint használatba adó és Kőműves Károlyné Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának alpolgármestere, mint használó között  jött létre. Kőműves Károlyné 
alpolgármesterként írta alá a szerződést. Annak 4. pontja alapján „Kőműves Károlyné a kapott 
notebookot kizárólag alpolgármesteri feladatainak ellátásához, rendeltetésszerűen 
használhatja”. Lehet más formában a megállapodást újrakötni. Május 1. napjával Kőműves 
Károlyné lemondott alpolgármesteri tisztségéről, így a megkötött szerződésben foglaltak 
alapján a notebook használatára nem jogosult. Kérte képviselőtársát, a laptop kérdését ne 
terelje politikai síkra. Ezzel együtt  visszautasít minden olyan kijelentést, ami nem a laptophoz 
kötődik. Egyik képviselőtársa részéről nem kizárólag a készülék visszaadására irányuló 
javaslat hangzott el, hanem az is, hogy ellenkező esetben minden képviselő részére legyen 
notebook rendelkezésre bocsátva. A beszélgetésen Kőműves Károlyné képviselő is jelen volt, 
reagálva az elhangzottakra javasolta, minden képviselő kapjon laptopot. Ezt követően átvette 
Kőműves Károlyné képviselőtől a készüléket.
Kőműves Károlyné képviselő: Véleménye szerint ez politikai ügy. Kérte, legyen leellenőrizve 
az átadott készülék.
Elekes István képviselő: Javasolta, mivel készült írásos dokumentum februárban az átadásról, 
most készüljön az átvételről is. Legyen rögzítve, hogy az milyen állapotban került vissza.
Bartha Gábor polgármester: A készülék sorsa az ülést követően rendezve lesz. Kérdezte 
Kőműves Károlyné képviselőt, elfogadja –e az interpellációjára kapott választ?
Kőműves Károlyné képviselő: A választ akkor fogadja el, ha íródik átadás-átvételi 
jegyzőkönyv az átadásról.
Palkovics Zoltánné képviselő: A mai napon ez nem kivitelezhető, az ügyet ebben az esetben el 
kell napolni.



23

Bartha Gábor polgármester: Kőműves Károlyné képviselő az interpellációjára kapott választ 
nem fogadta el, ebben az esetben a képviselő-testület vita nélkül dönt a válasz elfogadásáról. 
Szavazásra tette fel Kőműves Károlyné képviselő interpellációjára adott válasz elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-
testület Kőműves Károlyné képviselő interpellációjára adott választ elutasította.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. §-ában foglaltak alapján, 
amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, a 
polgármester az interpellációt további vizsgálat céljából kiadja az illetékes bizottságnak. A 
kivizsgálás során az interpelláló képviselő részvételét  lehetővé kell tenni. Ezt követően kettő 
percben nyilatkozik az interpelláló képviselő arról, hogy a vizsgálat után a bizottság által 
adott választ elfogadja –e? Az elhangzottak alapján felkérte a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság elnökét az ügy kivizsgálására. Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot 
igényel, a választ legkésőbb 15 napon belül írásban kell megadni a képviselő részére és a 
következő ülésen ismertetni kell a képviselő-testülettel.

       17/3.) Kőműves Károlyné Pajtika utca hosszára vonatkozó kérdése

Kőműves Károlyné képviselő: Elmondta, felhívta egy ismerőse, hogy  a helyi újságban az 
jelent meg, hogy a Pajtika utca végéig fog terjedni a burkolatfelújítás. Kérdezte Bartha Gábor 
polgármestert, tudja –e, meddig tart a Pajtika utca?
Bartha Gábor polgármester: Ismertette az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 33. §-ában foglaltak szerint a kérdésre vonatkozó szabályokat, mely szerint a 
kérdés megválaszolására az interpellációra vonatkozó előírások az irányadók, de döntést nem 
igényel. Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot  igényel, a választ legkésőbb 15 napon 
belül írásban kell megadni a képviselő részére és a következő ülésen ismertetni kell a 
képviselő-testülettel. Biztosította képviselőtársát a felől, hogy kérdésére 15 napon belül 
írásban választ kap. Az önkormányzat rendelkezik térképekkel, melyeken az utcák 
szerepelnek, ezek fénymásolhatók. Továbbá vagyonkataszteri nyilvántartás is vezetve van, 
ilyen jellegű információk a nyilvántartásban is megtalálhatók. Amikor a képviselő-testület 
meghozta a döntést, mely szerint közel 40.000.000,- Ft költségvonzatú beruházás 
megvalósulásával a Pajtika utca burkolata felújításra kerül, az engedélyezési és kiviteli 
tervekben szereplő utcahosszt hagyta jóvá. A felújítás a tervekben szereplő szakaszon valósul 
meg. A felújítás nem méterekben van kifejezve, hanem elfogadott tervek alapján 
költségvetésben biztosított  forrás fedezésével fog megvalósulni a kivitelezés. Véleménye 
szerint a kérdést más formában kellett volna feltenni. Kőműves Károlyné képviselő által 
feltett kérdés, hogy „Meddig tart a Pajtika utca?”, nem illik a képviselő-testület elé.

       17/4.) Román Erika képviselő észrevétele

Román Erika képviselő: Eltekint az észrevétele külön napirend alatti ismertetésétől, mert az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításakor elmondta, amit ehhez a 
napirendhez gondolt.
       18.) Egyebek
 
       18/1.) Főépítészi feladatok ellátása
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester
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      (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 beérkezett ajánlat 
elutasítását javasolta. A bizottság javasolta, hogy  Berta Sándorné jegyző intézkedjen újabb 
árajánlatok beszerzése miatt. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy  egybehangzó, 7 nem szavazattal a Képviselő-
testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását elutasította.

       18/2.) Szabó István Általános Iskola kérelme autóbusszal járó tanulók bérletének 
megtérítésére
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester

      (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, Juhászné Gyutai Anikó 
igazgató hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ülésen. 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 
elfogadást javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Korábban már döntött a testület bérletek megtérítéséről, most 
két szülő késői igénybejelentése okán van a napirend újból a képviselők előtt.
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:

147/2013.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomajról 
autóbusszal bejáró tanulók (2 fő), valamint a Keszthelyről (1 fő) és Reziből (1 fő) bejáró 
tanulók éves autóbusz bérletét megtéríti. A tanulók éves bérletének ára 33.400.- Ft, melyet a 
képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosít.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a bérletek kifizetésének pénzügyi lebonyolítására.
Határidő: 2013. szeptember 13.
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

Bartha Gábor polgármester: A szeptember 21-i szüreti felvonulásra és az azt követő 
programsorozatra hívta fel a képviselők figyelmét. Szeptember 22-én Zalaszántón a Tájháznál 
II. Lovas találkozó kerül megrendezésre. A rendezvényt azért ajánlotta képviselőtársai 
figyelmébe, mert a jövőre nézve a cserszegtomaji falunap is kibővülhetne ilyen jellegű 
műsorral. Sok cserszegtomaji résztvevője van a zalaszántói találkozónak.
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Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20 óra 26 perckor bezárta.

kmf.

Bartha Gábor sk.                                         Berta Sándorné sk.
polgármester                                                           jegyző

                                                                 Illés Andrea sk.
jegyzőkönyvvezető


