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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-án 
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, Szeles András György alpolgármester, Elekes 
István, Kőműves Károlyné, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Simon Aladár és Varga 
Viktória köztisztviselők 
 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről: Kovács Imréné 
óvodavezető  
 
Lakosság részéről: 3 fő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 5 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 17 órakor 
megnyitotta.  
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 
 
Bartha Gábor polgármester: A napirendi sor módosítására az alábbi javaslatot tette.  
0. napirendként a testület fogadja be a Sümegi úti lakosok kérelmét, mivel az érintettek közül 
két lakos jelen van az ülésen. 
Az „Egyebek” napirend alatt a testület tárgyalja a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét, 
valamint a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú pályázat finanszírozását. 
Az imént felsoroltakat a Pénzügyi és Kulturális Bizottság tegnapi ülésén tárgyalta. 
 
Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a módosult napirendi sort elfogadta. 
 
Napirend: 
 

0.) Sümegi úti lakosok kérelme 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(szóbeli előterjesztés, levél a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy írásos kérelmet nyújtottak be a 
Sümegi út lakói, köztük idegenforgalommal, vendéglátással foglalkozó vállalkozók. Kérték a 
képviselő-testületet, hogy kéréseikkel a következő soros ülésén foglalkozzon, ami 
Cserszegtomaj és Hévíz között kerékpárút, valamint gyalogjárda kiépítésére, a Sümegi út 
mellett közvilágítás kiépítésére, a Sümegi úti buszmegállók és a buszközlekedés helyzetének 
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vizsgálatára, továbbá a Sümegi út 39. szám alatti ingatlannal határos önkormányzati tulajdonú 
út portalanítására irányul.  
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta a kérelmet és egybehangzó 
véleménye alapján a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt arra, hogy a kérések megvalósítását, 
valamint azok költségvonzatát vizsgálja ki a következő képviselő-testületi ülésre. 
Bartha Gábor polgármester: Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző vizsgálja meg a 
lehetőségeket, a következő soros ülésre konkrét információkat terjesszen a jegyző a testület 
elé. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése tervezés alatt áll, annak összeállításakor a 
megvalósítható igényeket figyelembe lehet venni. A Sümegi úti buszmegállók helyzetével 
kapcsolatban elmondta, a Péntek-Kovács buszváró felújítása Hévíz város és környezetének 
közösségi közlekedési fejlesztése elnevezésű pályázat alapján megkezdődött, annak 
befejezése tavaszra várható. Az önkormányzati út portalanítása, valamint a közvilágítás 
kiépítése bizonyos, hogy a jövő évi költségvetés terhére valósulhat meg. A Balaton törvény 
rendelkezései miatt közvilágítás légvezetéken nem építhető ki. 
 
Elekes István képviselő 17 óra 10 perckor megérkezett a képviselő-testület ülésére. 
 
Bartha Gábor polgármester: Cserszegtomaj és Hévíz között járda és kerékpárút kialakításával 
kapcsolatban a két település polgármestere, valamint a Club Dobogómajor ügyvezetője között 
már folytak tárgyalások. 
Elek Ferenc Sümegi út 5. szám alatti lakos: A település polgárőreként már több alkalommal 
jelezte, hogy a településen 31 db közvilágítást szolgáló lámpatest van magánterületen, 
valamint 11 db magas fényű közvilágítási lámpa világít a Várvölgyi úton. Ez utóbbi 
vonatkozásában kérdezte, magas költségvonzatát figyelembe véve miért van erre szükség? A 
buszmegállókkal kapcsolatban elmondta, a Sümegi úton a felső dobogó megállónál sok járat 
nem áll meg, mióta dr. Koltai Péter, a Club Dobogómajor ügyvezetője a Club Dobogómajor 
előtt alakíttatott ki megállót. Korábbi ciklus képviselőjeként elmondta, az önkormányzat 
legalább 15 éve foglalkozik a kerékpárút kialakításának kérdésével. Kerékpárútra nagy igény 
van a lakók és a vendégek részéről. A helyi vendéglátóhelyeken több vendég lenne, ha 
kerékpárúton és gyalogjárdán az étterem megközelíthető lenne Hévíz felől. A közvilágítást 
tekintve a Sümegi úton 600 méteren nincs biztosítva a szolgáltatás. 
Kőműves Károlyné képviselő: Kérdezte, melyik az az önkormányzati út, melynek a 
portalanítását kérik a lakók?  
Baráth Szabolcs Sümegi út 35. szám alatti lakos: Közvetlenül a Halászcsárda melletti útról 
van szó, ami lakóházakhoz vezet. 
Kőműves Károlyné képviselő: Felhívta képviselőtársai figyelmét, hogy a testület felelőtlen 
ígéreteket ne tegyen. Jelenleg a településen nincs rendezési terv, így járdát nem lehet 
kialakítani. 
Molnár Gabriella képviselő: Egyetértett Elek Ferenccel abban, hogy sok helyen feleslegesen 
van közvilágítás, viszont a szolgáltatást biztosító társasággal nem egyszerű felvenni a 
kapcsolatot. Elmondta, a szóban forgó problémát már ő is többször jelezte. A Várvölgyi úton 
a Lovas Trans Kft. a piacot működtető vállalkozóval együtt kérte korábban a társaságtól a 
magas fényű lámpák kihelyezését. 
Elek Ferenc: Kérte Molnár Gabriella képviselőt, a Várvölgyi úton ma már feleslegesen égő 
lámpák helyzetének járjon utána. Megjegyezte, a közvilágítás terén a település egyik részen 
pazarlás mutatkozik, a másik részen pedig nincs teljes körűen biztosítva a szolgáltatás. 
Vendég is jelezte, hogy gyalog veszélyes Hévízre bejutni. Az elmaradt szakaszon lenne 
lehetőség alacsony ráfordítással biztosítani a közvilágítást. Villanyszereléssel foglalkozó 
vállalkozó jelezte, hogy több kandelábert rendelkezésre tud bocsátani, amiket közúti balesetet 
követően kötelesek elszállítani. A vállalkozó a tervezésben is tud segíteni. 
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Molnár Gabriella képviselő: A település mindkét részén tapasztalható a közvilágítás hiánya, 
illetve nem megfelelő helyen megvalósuló szolgáltatás.  
Bartha Gábor polgármester: Jelenleg folyamatban van a településen a szabályozási terv 
készítése. Előző évek alatt kerékpárút kiépítésére irányuló pályázatokból kimaradt az 
önkormányzat, az elmúlt néhány évben pedig nem került kiírásra ilyen témában pályázat. 
Arról nem volt tudomása, hogy a Bikedi sor alatti megállóban nem állnak meg a 
menetrendszerinti buszjáratok. Ígérte, a Zala Volán Zrt-vel az önkormányzat felveszi a 
kapcsolatot. Az említett Lovas Trans Kft. már Keszthely területéhez tartozik. Jogszabály írja 
elő, hogy lakott területen adott hosszúságon hány kandeláber kihelyezése szükséges. Új 
közmű csak közterületen, vagy közterület alatt helyezhető el. A nem megfelelő helyen lévő 
közműveket ki kell helyeztetni. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése legkésőbb 
februárban el lesz fogadva. Az önkormányzat minden évben legalább 50-60.000.000,- Ft 
értékben valósított meg infrastrukturális célú beruházást. Kérdezte Elek Ferencet, a 
kérdésekre írásban várja a választ, vagy elfogadja, hogy a jegyzőkönyvből készített kivonat el 
lesz küldve részére?  
Elek Ferenc: Elfogadta, hogy a jegyzőkönyvből készített kivonatot megkapja. 
Román Erika képviselő: Elmondta, lakossági kezdeményezésre indult a Cserszegtomaj-Hévíz-
Keszthely érintésével közlekedő buszjárat. A körjárat a reggeli beutazást, majd a délutáni 
visszaérkezést biztosítja. A Zala Volán Zrt. felmérte a körjárat kihasználtságát. A 
gazdaságossági számítás kimutatása alapján szükség volt az önkormányzat anyagi 
hozzájárulására a járat fenntartásához. A Bikedi sor alatti megállóban a körjárat indulása óta 
nem áll meg néhány járat. A Zala Volán Zrt. felé az önkormányzat továbbítani fogja a kérést, 
hogy a buszjáratok ne hagyják ki a Bikedi sor alatti megállót. Javasolta, a testület 
határozatába foglalja bele a társaság megkeresését. Az önkormányzati út portalanításával 
kapcsolatban kérdezte a Sümegi út jelen lévő lakóit, átmeneti megoldásnak bazaltzuzalékos 
szórást elfogadnak –e, vagy aszfaltburkolatra gondoltak? Az önkormányzat idén sokat 
fordított az utak állapotának javítására. 
Baráth Szabolcs Sümegi út 35. szám alatti lakos: Véleménye szerint az aszfaltburkolat 
jelentene megoldást, mivel egy nagyobb eső a bazaltot lemossa. A környék lakói 
hozzájárulnának a beruházáshoz. 
Román Erika képviselő: Helyi rendelet kötelezi a lakókat a hozzájárulásra. Ebben az esetben a 
lakók türelmét kérte, ez idő- és költségigényesebb beruházás. A közvilágítás kiépítésére 
korábban semmilyen koncepció nem volt, a lakók önerőből valósították meg. Amennyiben az 
önkormányzatot és a szolgáltatót kötelezik rá, a lámpatesteket ki kell helyezni közterületre. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság javaslata alapján a testület döntést a 
következő soros ülésén hozzon. A kérések tekintetében szükséges további információk 
beszerzése. Jelen pillanatban a szóban forgó út tulajdonviszonya is kérdéses, hogy magán, 
vagy önkormányzati útról van –e szó. 
Bartha Gábor polgármester: A kérelem október 28. napján érkezett, rövid idő állt 
rendelkezésre. Egyetértett Palkovics Zoltánné elnök asszonnyal, az ügyben vannak 
tisztázandó kérdések. 
Elekes István képviselő: Örömét fejezte ki annak okán, hogy a településen járdák kiépítését 
rajta kívül más lakók is igénylik. Szeptember 11. napi testületi ülésen javasolta, hogy a 
testület önálló napirend alatt foglaljon állást járdák és gyalogátkelők létesítéséről. Javaslatát a 
testület elutasította. Rendezési tervvel kapcsolatban volt munkaértekezlet, ahol elhangzott az, 
hogy rendezési terv birtokában az önkormányzat több pályázati forráshoz jutna. 
Elek Ferenc: Biztosította a képviselőket arról, hogy bármilyen lépésre szánja el magát az 
önkormányzat, a Sümegi út lakóinak segítségére számíthatnak. 
Berta Sándorné jegyző: Az alábbi szóbeli határozati javaslatra tett javaslatot. Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sümegi úti lakosok által írt kérelmet 
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megismerte. Felkéri a jegyzőt, hogy a közérdekű javaslatokat vizsgálja felül és terjessze 
annak megoldási lehetőségét a következő képviselő-testületi ülésre.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Sümegi úti lakosok által írt kérelmet megismerte.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a közérdekű javaslatokat vizsgálja felül és terjessze annak megoldási 
lehetőségét a következő képviselő-testületi ülésre.  
Román Erika képviselő: Javasolta, a határozat szövege egészüljön ki azzal, hogy az 
önkormányzat lakossági kérés alapján a Bikedi sor alatti buszmegálló menetrend szerinti 
használatát a Zala Volán Zrt-vel egyezteti. Megkéri a társaságot arra, hogy a Cserszegtomaj-
Hévíz-Keszthely körjárat indítása előtt ott megállt járatok továbbra is álljanak meg. 
Berta Sándorné jegyző: A közérdekű bejelentések és panaszok intézéséről szóló törvény 
alapján, ha közérdekű bejelentés nem az adott szervhez érkezik, azt 30 napon belül át kell 
tenni az illetékes szervhez, aki azt köteles megvizsgálni. A hivatalnak a közösségi közlekedést 
lebonyolító társaságot a bejelentésben foglaltakról tájékoztatni kell. Kérdezte Román Erika 
képviselőt, ebben az esetben is kéri a határozati javaslat módosítását? 
Román Erika képviselő: Ebben az esetben a határozati javaslat módosításától eltekintett.  
Bartha Gábor polgármester: A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta. 
 

157/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sümegi úti lakosok által írt 
kérelmet megismerte.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a közérdekű javaslatokat vizsgálja felül és terjessze annak megoldási 
lehetőségét a következő képviselő-testületi ülésre.  
Határidő: 2013. november 27. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 

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 Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat kiegészítve tájékoztatta a 
jelenlévőket arról, hogy Keszthely Város közigazgatási területén lévő Rezi úti buszmegálló 
átadása megtörtént, valamint a székelyek nagy menetelésén Cserszegtomaj képviseltette 
magát. Elmondta, kulturális rendezvények 6,6 millió forintos keretéhez pályázat útján 3,6 
millió forintot kapott az önkormányzat. Megköszönte a pályázat készítésében kifejtett 
munkáját a hivatal dolgozóinak. 
Kőműves Károlyné képviselő: A beszámoló alapján a Zalaszántói lovas viadalon küldöttség 
vett részt, az október 23-ai országos rendezvényen Cserszegtomajt 7 fő képviselte, valamint 
az előterjesztés készítését követően a székelyek nagy menetelésén Cserszegtomaj 
képviseltette magát. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 
szerint határozathozatalra van szükség, ha képviselői küldöttség vesz részt egy eseményen. Az 
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említett események egyike sem lett meghirdetve. Közzé kellett volna tenni, hogy a település 
milyen eseményeken képviselteti magát. Budapesten 7 fő képviselte Cserszegtomajt az állami 
ünnepségen, a képviselők nem lettek megkérdezve arról, hogy az ünnepségen részt kívánnak 
–e venni. Kérdezte Bartha Gábor polgármestert, hogy a székelyek nagy menetelésén barátként 
volt jelen, vagy a települést képviselte?  
Szeles András György alpolgármester: Bartha Gábor polgármester az október 10. napon 
megtartott rendkívüli ülésen tájékoztatást adott arról, hogy az október 23-i nemzeti ünnep 
országos, budapesti rendezvényére szervezi Cserszegtomaj jelenlétét. Kérte képviselőtársait, 
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire a fővárosban emlékezzenek együtt, 
csatlakozzanak az országos nemzeti ünnephez. 
Kőműves Károlyné képviselő: Szükség lett volna határozathozatalra. Ilyen esetben nem elég 
megkérdezni a képviselőket, hogy kinek van kedve a részvételhez. 
Bartha Gábor polgármester: Kérdezte, milyen határozat szükséges, hogy polgármesterként 
Cserszegtomajt képviselje? 2010. októberében született arról határozat, hogy betölti a 
polgármesteri tisztséget, ez alapján a polgármester nyilvánvalóan a települést képviseli. Az 
október 23-ai országos rendezvény állami ünnepség volt, nem pedig bármelyik párt által 
szervezett megmozdulás. Itt a települést 7 fő képviselte, a székelyek nagy menetelésén 4 fő. 
Kőműves Károlyné képviselő: Újból feltette kérdését, hogy az utóbbi küldöttség, vagy baráti 
látogatás volt –e? 
Bartha Gábor polgármester: Baráti látogatás volt küldöttségben. 
Kőműves Károlyné képviselő: A képviselő baráti látogatást tesz, vagy küldöttként van jelen. 
Olyan nem létezik, hogy baráti látogatás küldöttségben. Küldöttségben történő látogatás 
költségeiről el kell számolni. Baráti látogatás pedig ne szerepeljen a polgármester 
beszámolójában. 
Elekes István képviselő: Baráti látogatás estén saját autóval, saját költségen történik az utazás 
és a kint tartózkodás, küldöttség esetében a látogatáshoz költségeket kell rendelni és 
használható az önkormányzat kisbusza. Ebben az esetben valóban határozathozatal szükséges. 
Baráti látogatást nem kell a polgármesteri beszámolónak tartalmaznia. 
Bartha Gábor polgármester: Baráti látogatáson volt Korondon és küldöttségként vett részt a 
székelyek nagy menetelésén Dálnokon. A látogatás saját költségen történt, Alsópáhok Község 
Önkormányzatának kisbuszával. A kiutazás Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
költségvetését nem terhelte. 
Kőműves Károlyné képviselő: Konkrét eldöntendő kérdést tett fel, kérte a polgármestert, ne 
forgassa ki a szavait.  
Bartha Gábor polgármester: Dálnokra, mivel testvértelepülés, a polgármester első sorban 
küldöttként megy. 
Kőműves Károlyné képviselő: Két éve is utazott el Dálnokra a polgármester úgy, hogy 
senkinek nem szólt. A polgármester nem hagyhatja itt a települést anélkül, hogy arról ne 
tájékoztassa a képviselőket.  
Bartha Gábor polgármester: Két éve szintén saját költségen, a szabadsága idején utazott 
Dálnokra. 
Szeles András György alpolgármester: 2012-ben Kőműves Károlyné alpolgármester két hétre 
többször ment el úgy, hogy nem tájékoztatott senkit.   
Kőműves Károlyné képviselő: Decemberben volt első alkalommal távol két hétig, erről 
hazaérkezését követően a polgármestert tájékoztatta. Kérdésére még mindig nem kapott 
választ, hogy baráti látogatás, vagy küldöttség volt –e a székelyek nagy menetélésén való 
részvétel. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A részt vevők belső indíttatás alapján voltak 
Székelyföldön. Egyetértett Bartha Gábor polgármesterrel, a képviselő maga dönti el, hogy 
szabadsága ideje alatt saját költségén hova utazik.  
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Bartha Gábor polgármester: Sem baráti látogatás, sem küldöttség nem volt az utazás. 
Elekes István képviselő: A beszámoló nem tartalmazza az ifjúsági klubnak vásárolt televízió 
költségét. 
Bartha Gábor polgármester: A televízió költsége az önkormányzat 2013. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóban a dologi kiadások között szerepel. 
Elekes István képviselő: Hivatalos átadás-átvétel történt? 
Bartha Gábor polgármester: Igen, a televízió a kultúrházba lett vásárolva, az ifjúsági klub a 
kultúrházban működik. A készüléket az ifjúsági klub vezetője vette át. 
Elekes István képviselő: Kérte, ha ezentúl ilyen nagy értékű ajándék átadása történik, a 
képviselők tudjanak róla, hogy az átadáson részt tudjanak venni. 
Bartha Gábor polgármester: Nem ajándék, hanem eszköz átadás történt. 
Elekes István képviselő: Amennyiben civil szervezet részére történik bármilyen jellegű átadás, 
arról legyenek informálva a képviselők. 
Bartha Gábor polgármester: Az átadás nem civil szervezet részére történt, a készülék az 
önkormányzat által fenntartott kultúrházba lett szállítva a régi helyett, ott működik az ifjúsági 
klub, annak vezetője vette át és biztosította az önkormányzatot arról, hogy felügyelik a 
televíziót.  
Elekes István képviselő: Amennyiben az önkormányzat a fizikai dolgozók részére vásárol 
valamit, annak átadása az alpolgármester jelenlétében hússütéssel egybekötve fog történni? 
Bartha Gábor polgármester: A hússütés a szüreti rendezvényt követően történt, amikor az 
ifjúság klub tagjaival beszélgettek, a televízió átadása nem ekkor történt. Mivel a klub tagjai 
hétvégeken tartózkodnak a kultúrházban, a televízió átadása is hétvégi esti időpontra esett. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy három képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadta.  
 

2.) Rendelet-tervezet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

           (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Kulturális bizottság egyhangúlag a 
rendelet-tervezet elfogadását javasolta. 
Román Erika képviselő: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosítását 
magába foglaló 2013. évi LXXXV. törvény június 22-én lépett hatályba. 2013. évi június 3-ai 
törvénymódosításáról van szó, mely szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete által 
nyújtott támogatás a testület hatásköréből nem ruházható át. A törvény rendelkezéseit a 
hatályba lépésének napjától be kell tartani. A jogszabály nem tudása nem mentesít annak 
betartásától. Ennek tükrében visszautalt az előző napirendre, az Aranykorúak Nyugdíjasklub 
támogatása lassan eléri az 1.000.000,- Ft-ot. Bizonyos szervezetek sokkal több támogatást 
kapnak másoknál, sajnálatos módon a képviselők sem egyenlők. Őt nem kérdezte senki afelől, 
hogy a kultúrházba szükség van –e televízióra. Az előző napirend esetében ezért nem 
szavazott. Mindemellett képviselőként felel teljes vagyonával az önkormányzat 
gazdálkodásáért. Merült már fel kérdésként civil szervezet részéről, hogy bizonyos szervezet 
részére kirándulás, busz és vacsora költségeket az önkormányzat finanszíroz, más szervezet 
jóval kisebb támogatásban részesül. A civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat 
nyilvánosságra kell hozni. 
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Szeles András György alpolgármester: Cserszegtomaj Község Önkormányzata idősbarát 
önkormányzat. Véleménye szerint a nyújtott támogatásnál többet érdemel a nyugdíjasklub, 
viszont az önkormányzat a munkájukat ilyen módon tudja honorálni. 
Román Erika képviselő: Hozzászólásával kizárólag a figyelemfelhívás volt a célja. Nem a 
Nyugdíjasklub támogatása ellen van, csak a támogatás bizonyos formáiról utólag értesül 
néhány képviselő. Kitartott korábbi ülésen is elmondott véleménye mellett, mely szerint 
néhány képviselő a szükségesnél jóval kevesebb információval rendelkezik bizonyos 
esetekben. Pár képviselő nem tudta, hogy a nyugdíjasok mennek kirándulni, amihez biztosítva 
lesz az önkormányzati busz. Véleménye szerint ezt testületi döntésnek kellett volna 
megelőzni. Egy képviselő sem mondott volna nemet.  
Bartha Gábor polgármester: A szóban forgó civil szervezet felkereste támogatási igényével, 
melyre azt a választ kapták, hogy az önkormányzat a költségekhez hozzá tud járulni. 
Polgármesterként a képviselő-testületet képviseli, a képviselő-testület nevében lett a 
nyugdíjasklub támogatva. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A nyugdíjasok Abasáron a Katonadal Fesztiválon léptek 
fel Cserszegtomaj hírnevét öregbítve, nagy sikert könyveltek el. Ez nem kirándulás volt.  
Kőműves Károlyné képviselő: Kérdezte, a Pécsi kirándulás hogyan zajlott? 
Bartha Gábor polgármester: Miért nem a civil szervezet vezetőjétől kérdez képviselőtársa? 
Korábbi polgármesteri beszámoló tartalmazza, hogy a nyugdíjasok Nagykanizsán való 
szereplését az önkormányzat támogatja. Amennyiben Nagykanizsán jól szerepelnek, Pécsen is 
fellépnek. A Pécsi fellépésre nem került sor. A nyugdíjasklub Pécsen saját költségen volt 
kirándulni. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Az idősek napi rendezvényen Koroncz Katalin 
tájékoztatta az időseket a Pécsi kirándulás időpontjáról, valamint a részvételi költségről és 
kérte őket, jelezzék részvételi szándékukat. Kérte képviselőtársait, térjenek vissza a 
napirendhez. 
Berta Sándorné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket a rendelet céljáról. Az önkormányzat 
közpénzből gazdálkodik, az államháztartáson kívüli átadásnak szigorú szabályai vannak, amit 
a törvénymódosítással némiképp enyhítettek. Június 22. napjáig testületi döntés nélkül külső 
szervnek, magánszemélynek forrást nem lehetett átadni. A jogalkotó felismerte, hogy ez 
akadályozza a működést, az alapítványokra korlátozta a forrásátadást és felhatalmazta a 
képviselő-testületet, hogy az egyéb szabályokról döntsön. Önkormányzati pénzekre továbbra 
is kérelem, vagy pályázat útján lehet igényt benyújtani. A tervezet ezeket a szabályozásokat 
foglalja magába. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-
tervezet elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről 
 

3.) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
        Előadó: Bartha Gábor polgármester 

  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
          

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az ügyet a Pénzügyi és Kulturális 
Bizottság nem tárgyalta. 
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Berta Sándorné jegyző: A módosítással aktualizálódik az okirat, a jegyző munkáltatói 
jogkörében történt január 01. napjától változás, ami nem lett nyomon követve. A 
jogszabályváltozást az alapító okiraton át kell vezetni. Kötelező pontja, hogy rendelkezzen a 
hivatali szervezet vezetőjének kinevezési rendjéről. A foglalkoztatottakra nézve szintén 
jogszabályváltozás indokolja a módosítást. Kérte a képviselő-testületet a módosítás 
elfogadására.  
Kőműves Károlyné képviselő: Javasolta, a módosítás 1. pontja egészüljön ki „a képviselő-
testület egyetértésével” szöveggel. 
Berta Sándorné jegyző: A jegyző esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója január 1. napjától 
az önkormányzati törvény alapján a polgármester. Némelyik önkormányzatnál leszabályozzák 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában, hogy jegyző kinevezéséhez kell 
bizottságot alakítani, akik meghallgatják. E téren eltérő gyakorlatot alkalmaznak az 
önkormányzatok. Jegyző kinevezése esetében a döntés általában a testület bevonásával 
történik, de kizárólagos jogköre a polgármesternek van. Az előterjesztés a törvény szerinti 
szövegrészt tartalmazza.  
Elekes István képviselő: A pályázat elbírálása során ezek szerint a döntésbe be lehet vonni a 
testületet az SZMSZ módosításával. Korábban volt a településen büntetett előéletű jegyző, ez 
ne ismétlődjön meg. 
Bartha Gábor polgármester: Több jegyzője volt az elmúlt időszakban a településnek, reméli, 
az imént elhangzottakat egyikük sem fogja magára venni. Visszautalva Berta Sándorné jegyző 
által elmondottakra, bizottságot lehet létrehozni, de jogszabály szerint a jegyzőt a 
polgármester nevezi ki. 
Berta Sándorné jegyző: Az előterjesztés szerinti szöveg a szabályos, ezt kell a Magyar 
Államkincstár felé megküldeni a törzskönyvi bejegyzéshez. A későbbiek során lehet más 
intézkedéssel élni. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

158/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a következők szerint: 
 

1. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint változik: 
„13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Cserszegtomaj Község 
Polgármestere pályázat alapján határozatlan időre jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. (Mötv 82. § (1) bek.)” 
 

2. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint változik:  
„14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény (Kttv); a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt); valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) alapján áll fenn.” 

            
3. Az Alapító Okirat hatályba lépésének napja 2013. 01. 01. 

A módosításokkal jóváhagyott egységes szerkezetű Alapító Okiratot kiadja. 
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Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának törzskönyvi 
nyilvántartáson való átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. november 12. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 

 
4.) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal és a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde közti munkamegosztási megállapodás elfogadása 

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Berta Sándorné jegyző: Az államháztartásról szóló törvény, valamint annak végrehajtási 
kormányrendelete kötelező jelleggel írja elő, hogy az önállóan működő, de nem önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervnek a gazdálkodási feladatait végző szervvel a 
munkamegosztásról megállapodást kell kötni, ami kizárólag a pénzügyekre vonatkozik. Az 
óvodában nincs költségvetésben jártas pénzügyi ügyeket intéző szakember, a hivatalban 
történnek az intézménnyel kapcsolatos könyvelési, utalási feladatok. Korábban a Szabó István 
Általános Iskolával is volt ilyen megállapodás kötve. Az előterjesztés tartalmazza a kialakult 
gyakorlatot, ahogy a gazdálkodás folyik, valamint a jogszabály által előírt kötelező tartalmi 
elemeket. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó 7 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatal és a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde között 
létrejött Munkamegosztási megállapodást jóváhagyja.  
Felkéri a megállapodó költségvetési szervek vezetőit a megállapodás aláírására.  
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző  
 

5.)  Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 
       Előadó: Bartha Gábor polgármester 
       (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az a) határozati javaslat, vagyis 
az előterjesztésben foglalt koncepció elfogadását javasolta. 
Berta Sándorné jegyző: Tegnapi bizottsági ülésen is elmondta, hogy szokatlan koncepció 
került a testület elé. Egyrészt a testület áprilisban elfogadta a jövő évi költségvetési 
koncepciót törvényi előírásnak megfelelve. A határidő kitolódott október 31. napjára, viszont 
a központi költségvetés számadatai még nem ismertek. Az előterjesztés elvekről rendelkezik, 
ismerteti a beterjesztett költségvetési tervezetben meghatározott irányelveket. A koncepció 
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számadatokat nem tartalmaz, mivel azok még nem ismertek, így szöveges előterjesztés lett a 
képviselő-testület elé tárva. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság javaslatát, az a) határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

160/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja.  
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 

6.) Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a munkaterv elfogadását 
javasolta. 
Kőműves Károlyné képviselő: A munkaterv alapján az óvoda működése lesz vizsgálva, a 
vizsgálati időszak 18 hónapot ölel fel. Kérdezte, miért nem a hivatal működésének, 
gazdálkodásának vizsgálatát, valamint a közbeszerzések vizsgálatát tartalmazza a munkaterv 
és miért nem 3 év időszakát érinti a vizsgálat? 
Berta Sándorné jegyző: A belső ellenőrzés működéséért a költségvetési szerv vezetője, 
konkrétan a jegyző a felelős. A belső ellenőrrel két évre szóló megállapodás lett kötve, ami a 
jövő évet még magába foglalja. A megállapodás évi két ellenőrzést tartalmaz. Az egyik a 
szabályszerűségi vizsgálat. Most van felülvizsgálat alatt az összes belső szabályzat, jövőre 
ezek jogszabályi megfelelése lesz vizsgálva. A másik az óvoda működése. Második 
ellenőrzésre a mérlegátfordítás is szóba került, de jövőre új költségvetési rend szerint kell 
gazdálkodni, a mérlegátfordítást ellenőrzés nélkül is meg kell tenni. Az óvoda viszont új 
intézménye az önkormányzatnak, ilyen szempontból célszerű az óvoda működésének 
vizsgálatát lefolytatni. A hivatal működését is lehet vizsgálni. A belső ellenőrzés működéséért 
felelős személyként a munkatervben szereplő két téma vizsgálatára tett javaslatot. 
Amennyiben új téma kerül felvételre, a belső ellenőr meg fogja tenni rá az árajánlatát. 
Bartha Gábor polgármester: A bizottság tegnapi ülésén más javaslat nem hangzott el. Egyéb 
hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 2 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

161/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi 
Belső Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.  
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
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7.) Cserszegtomaj település Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 
           Előadó: Bartha Gábor polgármester 
           (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Berta Sándorné jegyző: A meglévő program 2008-ban készült, 5 évre hagyta jóvá a 
képviselő-testület. A korábbi program készítőjétől lett ajánlat kérve az új program készítésére. 
A környezetvédelmi törvény kötelezően előírja a program meglétét.  
Bartha Gábor polgármester: A rendelkezésre álló általános tartalék 20.912.000,- Ft, ami a 
fedezetet biztosítja.  
Kőműves Károlyné képviselő: A Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik tárgyú pályázatban való 
részvétel okán nem lehetne a felülvizsgálattól eltekinteni? Komoly segítséget nyújtott 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata a pályázat során, a kamattámogatást is kifizette az 
önkormányzat.  
Bartha Gábor polgármester: A kamattámogatást a Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
részére fizette ki az önkormányzat. Az előterjesztés szerint a Varsás Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Bt. az ajánlattevő.  
Kőműves Károlyné képviselő: Gálné Németh Ildikó személyében a két cég ügyvezetője 
megegyezik. 
Bartha Gábor polgármester: Az egyik cég egyesület, a másik betéti társaság. Egyéb 
hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 2 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

162/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj Község 
területére összeállított Környezetvédelmi Program felülvizsgálatának elkészítését a Varsás 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. Gyenesdiás, Gödörházi u. 60. szám alatti társaság által 
benyújtott árajánlat alapján 212.000,- Ft- + ÁFA összegben jóváhagyja. A program 
felülvizsgálatára fedezetet biztosít az általános tartalék terhére. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző  
 
           8.) Közalkalmazotti Szabályzat elfogadása 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Berta Sándorné jegyző: Közalkalmazotti Szabályzatot kell készíteni abban az esetben, ha az 
önkormányzatnál nem működik szakszervezet és kollektív szerződés kötésére nincs lehetőség. 
A fizikai dolgozók is közalkalmazottak lettek. Azok az elemek lettek beépítve, amiket a 
képviselő-testület sok évvel ezelőtt megszavazott. Az óvoda esetében kollektív szerződés 
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készül, amit még a szakszervezetnek kell áttekinteni. Kérte az óvodavezetőt, ha elkészül a 
szerződés, tárják a testület elé. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

163/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
alkalmazásában álló közalkalmazottakra vonatkozóan megalkotja a Közalkalmazotti 
Szabályzatot.  
Felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottak részére a Szabályzatot megismerés céljából 
továbbítsa. 
Határidő: 2013. november 05. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

9.) ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP-1.1.1/C/13 számú pályázat 
elfogadása 

                  Előadó: Bartha Gábor polgármester                    
                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné 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, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

164/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 
pályázat benyújtását. Cserszegtomaj Község Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező 
mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy az 
Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, illetve a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az 
intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve 
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.  
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a ZALAISPA Önkormányzati 
Társulást értesítse. 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
  
        10.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról  
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                  (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Megköszönte Boros Lajosné pénzügyi ügyintézőnek az 
előterjesztés készítése során kifejtett munkáját. Az előterjesztésből kitűnik, hogy az 
önkormányzat kiadásai időarányosan teljesülnek. A bizottság egyhangúlag a tájékoztató 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

165/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. III. negyedévi pénzügyi 
beszámolót az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt bevételi és kiadási összeggel 
elfogadja.  
               

11.) Tájékoztatás a település közműszolgáltatását érintő változásokról 
                    Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                    (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az ügyet a Pénzügyi és Kulturális 
Bizottság nem tárgyalta. 
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztatás elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

166/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
közműszolgáltatását érintő változásokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Bartha Gábor polgármester 18 óra 58 perckor szünetet rendelt el.   
 
Szünet után: 
 
      12.) Szociális Bizottság tagjának megválasztása 
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, a Bizottság munkájával 
kapcsolatban kifogás nem merült fel. Román Erika képviselő lemondott bizottsági tagságáról, 
ezért szükséges új tag megválasztása. Kőműves Károlyné és Elekes István képviselők 
munkahelyi időbeosztásuk okán a bizottság munkaidőben megtartott ülésein nem tudnának 
részt venni. A Szociális Bizottság tagjának Palkovics Zoltánné képviselőt kérte fel. Kérdezte 
Palkovics Zoltánné képviselőt, elfogadja –e a felkérést?  
Palkovics Zoltánné képviselő: Elmondta, nem halmozni szeretné önkormányzati feladatait, de 
az önkormányzat működését és polgármester úr által elmondottakat figyelembe véve a 
felkérést elfogadja. 
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Elekes István képviselő: Bartha Gábor polgármester hozzászólásával kapcsolatban elmondta, 
korábban arra tett javaslatot, hogy a testület ülései 15 óra helyett 16 órakor kezdődjenek. 
Kérése nem lett figyelembe véve. Ezt követően Molnár Gabriella képviselő is ugyanezt 
javasolta, javaslatára a testületéi ülések 16 órakor kezdődnek. Rajta kívül más képviselőnek is 
gondot okozott 15 órára megjelenni a képviselő-testületi ülésekre. Képviselőként soha 
semmilyen tisztség betöltésére nem kapott felkérést. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 
kötetlen munkaidőben dolgozik. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Bejelentette érintettségét. 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel Palkovics Zoltánné képviselő esetében az 
érintettség elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy 4 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 nem szavazattal az érintettség elfogadását 
elutasította, a szavazásból Palkovics Zoltánné képviselőt a testület nem zárta ki. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjává Palkovics Zoltánné képviselőt megválasztja.  
A szavazást követően megállapította, hogy 3 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

167/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjává 
Palkovics Zoltánné képviselőt megválasztja. 
 

13.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
             Előadó: Bartha Gábor polgármester 
             (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A közmeghallgatások időpontjára 
november 18. és 19. napján 17 órát javasolta. 
Kőműves Károlyné képviselő: Ezekben az időpontokban nem tud részt venni a 
közmeghallgatásokon. Kérte, a meghallgatásokat december első hetében tartsa a képviselő-
testület.  
Román Erika képviselő: Az elmúlt években kérte, hogy a költségvetési koncepció 
összeállítása előtt legyenek a közmeghallgatások megtartva azért, hogy az ott elhangzott 
lakossági kéréseket a testület lehetőség szerint be tudja a koncepcióba építeni. Kérésével a 
testület egyetértett. Munkájából adódóan november hónapban 2 estét biztosan nem tud 
szabaddá tenni. Egyetértett képviselőtársa javaslatával, mely szerint a közmeghallgatások 
decemberben legyenek megtartva a soros ülés előtt. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Az évek során kialakult gyakorlat szerint tartja a 
meghallgatásokat az önkormányzat november közepén, mert októberben kerül elfogadásra az 
önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató. A közmeghallgatáson 
elhangzott közérdekű kérésekkel így a novemberi soros ülésén is tud foglalkozni a testület. 
Román Erika képviselő: A közmeghallgatásokon általában az utakkal, járdákkal, valamint 
közvilágítással kapcsolatos kérdések-kérések hangoznak el. Decemberben ezeket az 
önkormányzat nem tudja megoldani. Megjegyezte, ha neki van kérése, akkor képviselőtársa 
hagyományokra hivatkozik, ellenben más rendezvény időpontját lehet módosítani a 
hagyományoktól függetlenül. Két héten véleménye szerint semmi sem múlik, az 
önkormányzat pénzügyi kondíciói nem változnak, illetve az elhangzott kérésekkel általában a 
következő költségvetési évben tud az önkormányzat foglalkozni. 



 15 

Bartha Gábor polgármester: Kőműves Károlyné képviselőhöz szólva megjegyezte, az év 
felében külföldön tartózkodik. A december hónap így is elég sűrűnek ígérkezik, 18-án soros 
képviselő-testületi ülés, 20-án Falukarácsony, 21-én ünnepi nagyhét kezdődik, valamint 
Adventi kórustalálkozó is megrendezésre kerül. Ez olyan programsorozat, amibe két 
közmeghallgatás nem illeszthető. Előtte november 20-án átadásra kerül a KMB iroda, 
November 27-én soros képviselő-testületi valamint az sem kizárt, hogy ezek mellett 
rendkívüli ülés összehívására is sor kerül.   
Kőműves Károlyné képviselő: Kérte a polgármestert a személyeskedésektől való eltekintéstől. 
Megjegyezte, a település rendezvényei közül volt olyan, amely tudatosan külföldön való 
tartózkodása idejére lett szervezve. Egyéb elfoglaltsága mellett a testület ülésein részt tudott 
venni. Megjegyezte továbbá, van olyan képviselő, aki munkaidőben tölti idejét a 
Polgármesteri Hivatal épületében. 
Palkovics Zoltánné képviselő: Munkaidőben a munkáját végzi, a hivatalba nap mint nap 
számlákat visz át. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart a 
következő időpontokban és helyszíneken: 
2013. november 18. napján 17 órakor Szabó István Általános Iskola (Iskola u 17.) 
2013. november 19. napján 17 órakor Cserszegi Kultúrház (Vadász u. 1.) 
A szavazást követően megállapította, hogy 3 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

168/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart a 
következő időpontokban és helyszíneken: 
2013. november 18. napján 17 órakor Szabó István Általános Iskola (Iskola u 17.) 
2013. november 19. napján 17 órakor Cserszegi Kultúrház (Vadász u. 1.) 
 
     14.) Rendőrségi irodánál garázsbővítés  

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

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a legalacsonyabb árat magába 
foglaló ajánlat, a keszthelyi Míves Kft. ajánlatának elfogadását javasolta. Az iskolai 
nagyberuházás lebonyolítása során a társaság munkáját már megismerhette a testület. 
Elekes István képviselő: Mobil garázsokat tartalmazó képeket adott körbe képviselő-társai 
részére, majd tájékoztatta a jelenlévőket a mobil garázsok bekerülési költségeiről. Az 
interneten tájékozódva jutott az információkhoz, mely szerint távirányítással, hőszigeteléssel 
ellátva szállítással, összeszereléssel 2.000.000,- Ft körüli költségvonzata van a mobil 
garázsoknak szemben az előterjesztésben szereplő 8.000.000,- Ft feletti ajánlatokkal. A mobil 
garázshoz beton alapzatot kell még biztosítani. Véleménye szerint a beérkezett 3 ajánlatot be 
sem szabadott volna fogadni, irreális árakat tartalmaznak. Véleménye szerint az ajánlatok nem 
teljes körűek, nem tartalmazzák például, hogy az építési törmelék elszállításra kerül –e? 
Kőműves Károlyné képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen elhangozott, hogy az ajánlati árak 
lebutított árak, például szigetelés költségeit nem tartalmazzák. 
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Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A tegnapi bizottsági ülésen az hangozott el, hogy a 
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson az árak 
csökkentése okán. 
Elekes István képviselő: Megjegyezte, ami „Árajánlat” címen a testület előtt van, az nem 
árajánlat.  
Bartha Gábor polgármester: Mindhárom társaság részletes költségvetést mellékelt, ami 
elektronikus úton továbbítva lett a képviselők felé. A tegnapi bizottsági ülésen nem hangzott 
el más javaslat. 
Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: Az előterjesztés készítéséig a kért ajánlatok nem 
érkeztek meg, az előterjesztésbe bele lett foglalva, hogy az ajánlatok a berkezést követően a 
képviselők részére e-mailben továbbítva lesznek. Ennek eleget téve október 28-án hétfőn 
elektronikus úton a részletes ajánlatok elküldése megtörtént, az ülés előtt a terjedelmes, 19 
oldalt magába foglaló anyag újból nem került kiosztásra, csak az ajánlat vállalási összeget 
tartalmazó első része került a képviselők elé. 
Elekes István képviselő: Ennek ellenére „Árajánlat” címen három egy oldalas lap van a 
képviselők előtt. Kérdezte, ez árajánlat? 
Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: A képviselők részére az ülés előtt az árajánlat eleje lett 
kiosztva. Amennyiben Elekes Képviselő Úr igényli, lemásolja a hozzá tartozó részletező 
anyagot is. 
Elekes István képviselő: Nem tartott erre igényt. Továbbra is kitartott álláspontja mellett, mely 
szerint a képviselők előtt lévő árajánlat nem árajánlat. Kérdezte, a szóban forgó garázs milyen 
alapterületű? 
Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: 50 m2. 
Elekes István képviselő: Kérdezte, milyen összegre jön ki a m2 ára? 
Berta Sándorné jegyző: 163.000,- Ft 
Elekes István képviselő: 163.000,- Ft-os m2 áron építtet az önkormányzat garázst?  
Bartha Gábor polgármester: Bizottsági ülésen is elhangzott, az ajánlat Hörmann garázskaput 
tartalmaz, ami önmagában 300.000,- Ft. A bizottság egyhangúlag a bruttó 8.161.898,- Ft-os 
ajánlat elfogadását javasolta. Év elején 1.000.000,- Ft lett a garázs megvalósításához 
elfogadva, a bizottság javaslata alapján 8.200.000,- Ft legyen erre a célra elkülönítve. Az 
ügyben nem kérdések sorozatát, hanem javaslatokat vár a testülettől. A bizottság tegnapi 
ülésen észrevétel és új javaslat nem hangzott el. 
Elekes István képviselő: Kérdezte, ismert –e, hogy a Petend Ép. Kft. és a Míves Kft. milyen 
kapcsolatban áll egymással? Kérdését már az iskolai nagyberuházás során is feltette. 
Bartha Gábor polgármester: Erről nincs információja, de nem kizárt, hogy versenytársak és 
több kiírás esetében együtt jelenik meg az ajánlatuk. A döntéshozatal szempontjából ez 
lényegtelen. Ami viszont fontos, hogy a rendőrautónak és a traktornak fedett helyiség, 
valamint a tárolni kívánt dolgoknak padlástér legyen biztosítva. A rendőrség elvárásainak és a 
tűzoltóság előírásainak kell megfelelni. Engedélyezési terv már elkészült, az ügy jelenleg 
építési engedélyezés alatt áll.  
Elekes István képviselő: Az eredeti elképzelés szerint a jelenlegi garázs átépítésére került 
volna sor, ehhez 1.000.000,- Ft lett rendelve. Az átépítés elbontássá módosult, az összeg pedig 
nyolcszorosára duzzadt. 
Román Erika képviselő: Javasolta, a napirendet a testület vegye le a napirendek közül. 
Magyarországon melléképületek, garázsok esetében 105.000,- Ft a legmagasabb elfogadott 
m2 ár, az árajánlatból számított négyzetméter ár egy új, vidéki családi ház árának felel meg. 
Ezen kívül megjegyezte, az árajánlatok nagy valószínűséggel egy számítógépen készültek, 
ugyanazzal a betűtípussal, egyforma szerkesztéssel, valamint egy napon lettek a hivatalba 
leadva. Javasolta, olyan újabb árajánlatok legyenek kérve, melyek nem ugyanazzal a 
számítógéppel készültek. 
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Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a rendőrségi irodánál garázs bővítése tárgyú napirendet leveszi a napirendek sorából.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

169/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségi irodánál garázs 
bővítése tárgyú napirendet leveszi a napirendek sorából. 
 

15.) KMB iroda fenntartása 
             Előadó: Bartha Gábor polgármester 

 (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. Hozzátette, a régi polgármesteri hivatal épületének használatáért sem kért az 
önkormányzat hozzájárulást. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Teleházban működő KMB 
iroda üzemeltetését az önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja, bérleti díjat a 
helyiség használatáért nem számol fel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások megkötésére. 
Határidő: 2013. november 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 

 
16.) Cserszegtomaj, Barlang utca szennyvízhálózat bővítése 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az ügyet a testület már tárgyalta, a 
szennyvízhálózat bővítésének terveztetését és engedélyeztetését a testület jóváhagyta. 
10.192.000,- Ft összegű koncessziós díj szerepel még az önkormányzat költségvetésében erre 
a célra. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. Az ajánlat két évvel ezelőtti egységárat tartalmaz. 
Román Erika képviselő: A mellékelt árajánlatok tekintetében ismét azzal az észrevétellel élt, 
hogy az első két ajánlat nagy valószínűséggel egy számítógépen készült, ugyanazzal a 
betűtípussal, egyforma szerkesztéssel. A 3. ajánlat esetében, mivel a társaságnak már több 
árajánlatával találkozott, megnézte az eddig benyújtottakat. Az ajánlatokon szokott szerepelni 
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egy bővített bélyegző céges aláírással. Az első két ajánlaton ilyen szerepel. A bizottság 
véleménye alapján a 3 árajánlat teljesen rendben van? 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság tagjai nem szakértők, hogy betűtípusból, 
szerkesztési formából ilyen következtetéseket vonjanak le.  
Román Erika képviselő: Az általa említettek laikus számára is észrevehetőek. Felhívta a 3. 
ajánlatot benyújtó társaságot, megkérdezte, hogy adtak be árajánlatot? Erre azt a választ 
kapta, hogy hallomásból tudnak erről. 
Bartha Gábor polgármester: A polgármester sem tipográfus. Amennyiben képviselőtársa 
összefüggéseket vél felfedezni, tegyen a Rendőrkapitányságon feljelentést. Az árajánlatról 
annyit lehet tudni, hogy tartalma a két évvel ezelőtti, Tavasz utcai beruházás áraival egyezik 
meg.  
Kőműves Károlyné képviselő: Az egyik árajánlat szabálytalan, ebben az esetben csak két 
ajánlat van a testület előtt. 
Molnár Gabriella képviselő: Három ajánlat lett bekérve. Amennyiben egy nem szabályos, két 
árajánlatról hozhat döntést a testület. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

171/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Barlang utca 
szennyvízhálózat bővítésének kivitelezésére Cserszeg Team Kft. Cserszegtomaj, Béke u. 
15. szám alatti társaság  által adott 3.237.821,- Ft + ÁFA összegű, a műszaki ellenőri 
feladatok ellátására a  Vasi Dolomit Kft 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 14. szám alatti 
társaság által adott 120.000,- Ft + ÁFA összegű árajánlatot elfogadja, megbízza a 
polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. A kivitelezés megvalósításához fedezetet 
biztosít a koncessziós díj terhére. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 

17.) Cserszegtomaj, 937. hrsz. ingatlan visszaigénylése 
            Előadó: Bartha Gábor polgármester 

(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó 7 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

172/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2012.(V.30.) számú 
határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 
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1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Cserszegtomaj, 937. hrsz.-
ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Cserszegtomaj, 937. hrsz.-
ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 
aláírja. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 

 
      18.) Cserszegtomaj, 23., 26., 196., 483., 1471/3., 1486/7., 2208. hrsz. ingatlanok  
           visszaigénylése 
            Előadó: Bartha Gábor polgármester 

(Előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó 7 igen szavazattal a Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

173/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2013.(IV.24.) számú 
határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Cserszegtomaj, hrsz.-ú 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Cserszegtomaj, 23., 26., 
196., 483., 1471/3., 1486/7., 2208. hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
Határidő: 2014. december 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 

 
       19.) Cserszegtomaj, Csabagyöngye utca tulajdonrendezése 
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
             (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
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A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta: 
 

174/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, 
Csabagyöngye utca jogi rendezése érdekében fedezetet biztosít a tulajdonjog rendezés 
vonatkozásában az általános tartalék terhére.     
Határidő: 2013. december 30. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 
       20.) Cserszegtomaj, Kápolna sor tulajdonrendezése 
               Előadó: Bartha Gábor polgármester 
               (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Kőműves Károlyné képviselő: Kérdezte, kik a tulajdonosok, és kikkel történt az ügyben 
egyeztetés? 
Fogarasi Andrea műszaki ügyintéző: Egyeztetés még nem történt, az egyeztetések a határozati 
javaslat elfogadását követően kezdődnek. 
Bartha Gábor polgármester: Az előterjesztés szövege alapján az utca megnyitásának 
rendezéséhez szükséges geodéziai munkarész és ingatlanszakértői értékbecslés készíttetése, 
ezt követően lehet az érintett ingatlantulajdonosokat megkeresni. 
Román Erika képviselő: Az előterjesztés alapján a beruházás az általános tartalék terhére fog 
megvalósulni. Kérdezte, a költségvetésben a tervezésre elkülönített összegből nem lehetne 
fedezni a kiadásokat? 
Bartha Gábor polgármester: A Kápolna sor és a Pajtika utca aszfaltozásánál a tervezésre 
elkülönített összeget az önkormányzat kimerítette, illetve felhasználásának helyét nagyrészt 
meghatározta. A pontos válasz megadásához a költségvetés sorainak alakulásáról tájékozódni 
kell. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 3 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a Képviselő-testület az alábbi 
határozatot hozta: 
 

175/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Kápolna sor 
K-i útszakaszon jogi állapotának rendezését a 285. hrsz. és a 257. hrsz. ingatlanok közti 
szakaszon jóváhagyja. A geodéziai munkarészek, az ingatlanszakértői szakvélemény valamint 
az engedélyezési eljárás lebonyolítására fedezetet biztosít az általános tartalék terhére. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 
       21.) Cserszegtomaj, Panoráma u. 961/4 helyrajzi számú ingatlan eredeti állapota 
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester 
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      (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elutasítását 
javasolta. A tulajdonos az ingatlant a jelenlegi állapotában vásárolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 nem szavazattal a határozati javaslat elfogadását 
elutasította. 
 
       22.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme 
               Előadó: Bartha Gábor polgármester 

   (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag 50.000,- Ft összegű támogatás 
elfogadását javasolt az általános tartalék terhére. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a bizottság által elfogadott 
kiegészítéssel. 
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

176/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
karácsonyi ajándékcsomag készítését 50.000,- Ft összeggel támogatja az általános tartalék 
terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. november 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester  
 
       23.) Cseh István Pajtika u. 1. szám alatti lakos lakcím-rendezés kérelme 
                Előadó: Bartha Gábor polgármester 

    (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását 
javasolta azzal a módosítással, hogy a 2. pont határideje 2014. június 30. napja. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2. pontjának elfogadását a bizottság által javasolt 
módosítással. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

177/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Pajtika utca 
házszám rendezését, illetve jelenlegi házszámainak felülvizsgálatát.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a házszám rendezés felülvizsgálatáról és előkészítéséről gondoskodjon 
és terjessze a képviselő-testület elé.  
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat 1. pontjának elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

178/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cseh István Cserszegtomaj, 
Pajtika utca 1. szám alatti lakos kérelmét az alábbiak szerint fogadja el:  
A nyilvántartások alapján megállapítja, hogy a Cserszegtomaj, 344/7 hrsz ingatlan házszáma 
helyesen Pajtika utca 39. Felkéri a jegyzőt, hogy a költözéssel nem járó lakcímváltozás 
átvezetéséről gondoskodjon. Felkéri továbbá, hogy Cseh Istvánt a képviselő-testület 
döntéséről tájékoztassa, illetve az okmányok cseréjének illetékmentességéhez szükséges 
igazolásokat kiadja.  
Határidő: 2013. november 04. 
Felelős: Berta Sándorné jegyző 
 
       24.) Nyitrai István javítási árajánlattal alátámasztott kártérítési igénye 
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester 

      (Előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot 
tette. Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyitrai István 8372 
Cserszegtomaj, Kápolna sor 9. szám alatti lakosnak a 2013. július 24-én az esti órákban 
hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék által keletkezett kára miatt sajnálatát fejezi ki és 
90.000,- Ft összegű támogatást nyújt a károk enyhítésére. A fedezetet az önkormányzat 2013. 
évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja. 
Berta Sándorné jegyző: Javasolta, a határozati javaslat foglalja magába, hogy a Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra tette fel a 
bizottság által tett határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

179/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyitrai István 8372 
Cserszegtomaj, Kápolna sor 9. szám alatti lakosnak a 2013. július 24-én az esti órákban 
hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék által keletkezett kára miatt sajnálatát fejezi ki és 
90.000,- Ft összegű támogatást nyújt a károk enyhítésére. A fedezetet az önkormányzat 2013. 
évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 
Határidő: 2013. november 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
       25.) Interpellációk, kérdések 
 
Bartha Gábor polgármester: Interpellációk, kérdések nem merültek fel. 
  
       26.) Egyebek 
 
       26/1.) Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                 (szóbeli előterjesztés, levél a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag 50.000,- Ft összegű támogatás 
elfogadását javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Mosolyért Közhasznú Egyesületet 50.000,- Ft összeggel támogatja az 
önkormányzat 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

180/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyért Közhasznú 
Egyesületet 50.000,- Ft összeggel támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére. 
 
       26/2.) NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú pályázat finanszírozása 
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Kérte Palkovics Zoltánnét, a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a 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 Önkormányzat Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

181/2013.(X.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben 
elkülönített általános tartalék terhére finanszírozza meg a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 
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számú pályázatban szereplő, Cserszegtomaj Község Önkormányzatára vonatkozó tervezési 
díjat, 288 eFt-ot. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2013. 
évi költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő 
és terjessze a Képviselő-testület elé a következő soros ülésre. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20 óra 20 perckor bezárta. 
 
 
 
 

 
kmf. 

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

jegyzőkönyvvezető 


