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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 18-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 
 
Kiss Ferencné Szociális Bizottság külsős tagja 
 
Szabó István Általános Iskola részéről:  Juhászné Gyutai Anikó igazgató  
 
Lakosság részéről: 1 fő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel minden képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 16 óra 8 perckor 
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: A napirendi sor módosítására az alábbi javaslatot tette.  
Az „Egyebek” napirend alá a testület fogadja be a Passió Temetkezési Bt. ajánlatát a régi 
polgármesteri hivatal épületének hasznosítása vonatkozásában, valamint javasolta, hogy a meghívó 
szerinti 7. napirendet ne tárgyalja a testület, az kerüljön le a napirendek sorából.  
Kőműves Károlyné képviselő: Kérte, az „Egyebek” napirend alatt a testület tárgyalja Szabó István sírja 
állapotának ügyét. Bartha Gábor polgármesterhez intézve megjegyezte, hogy Kőművesné képviselő 
asszonynak, vagy Kőműves Károlyné képviselő asszonynak szólítsa. 
Elekes István képviselő: Kérte, az „Egyebek” napirend alá a testület fogadja be a körforgalommal 
kapcsolatos aláírásgyűjtésről szóló tájékoztatót. Ezen túl tájékoztatást kért a Tomaji temető melletti 
törmelékkupac további sorsáról. 
Román Erika képviselő: Helyreigazítást kért a 2013. november 18-i közmeghallgatás jegyzőkönyvével 
kapcsolatban. A leírtak szerint egy bizottságnak az elnöke, egynek pedig tagja volt. Hozzászólásában 
azt mondta, hogy két bizottságnak volt a tagja. 
  
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a módosult napirendi sor elfogadását az alábbiak 
szerint. „Bartha Gábor polgármester jutalmazása” tárgyú, a meghívó szerinti 7. napirend kikerül a 
napirendek sorából. Az „Egyebek” napirend alatt a következőket tárgyalja a testület. 

1.) Passió Temetkezési Bt. ajánlata a régi hivatal épületének hasznosításáról 
2.) Szabó István sírjának állapota 
3.) Körforgalommal kapcsolatos aláírásgyűjtésről szóló tájékoztató 
4.) Tájékoztatás a Tomaji temető melletti törmelékkupac sorsáról 
5.) Helyreigazítás kérése a 2013. november 18-i közmeghallgatás jegyzőkönyvével kapcsolatban 

 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen szavazattal a 
módosult napirendi sort elfogadta. 
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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.  
Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta.  
 

2.) 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 az előterjesztést. Az ügyet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság 
nem tárgyalta. 
Berta Sándorné jegyző: Elmondta, a módosítás a 3. napirend alatti rendelethez kapcsolódik. Az új 
önkormányzati törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a jegyző részére lehet hatáskört átruházni. 
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 
24/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

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

 
3.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
        Előadó: Bartha Gábor polgármester 

  (előterjesztés és rendelet-tervezet 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 rendelet-tervezet elfogadását 
javasolta. 
Berta Sándorné jegyző: Jogszabályváltozás alapján szükséges új rendelet megalkotása, az előterjesztés 
erre vonatkozóan részletes tájékoztatást tartalmaz. Leglényegesebb változás, hogy önkormányzati 
segély néven egy összefoglaló segély alakul ki január 01. napjától, mely magába foglalja a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, az átmeneti segélyt és a temetési segélyt. Az új rendelet hatályba 
lépésével egyidejűleg hatályon kívül lesz helyezve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 14/2009.(VII.09.) önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
18/2009.(X.08.) önkormányzati rendelet. E két rendelet előírásait a jövőben egy rendelet tartalmazza, 
azok bedolgozásra kerültek a rendelet-tervezetbe. Az új rendelet-tervezet nem tartalmaz olyan 
előírásokat, melyeket magába foglal magasabb szintű jogszabály.  
Molnár Gabriella bizottsági elnök: A szociális bizottság az ügyet tárgyalta és egyhangúlag a rendelet-
tervezet elfogadását javasolja. Megköszönte Berta Sándorné jegyzőnek és Varga Viktória vezető 
tanácsosnak az előterjesztés készítése során kifejtett munkáját. 
Elekes István képviselő: A tervezet alapján az ápolási díj összege független az ápoltak számától. Nem 
gyakori, de előfordul, hogy az ápolást végző egyszerre több személyt is ápol. Véleménye szerint az 
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ápolási díj összege ne legyen függetlenítve az ápoltak számától. A szociálpolitikai kerekasztalra utalva 
kérdezte, az állandó, mint a bizottság és ugyan úgy van elnöke, valamint tagjai? Milyen feltételekkel 
alakul meg és milyen jogköre lesz? A tervezet alapján a polgármester egyes kérdésekben döntési 
jogkörrel bír. Véleménye szerint ezekben az esetekben ne egy ember hozza meg a döntést, hanem a 
bizottság.  
Bartha Gábor polgármester: A hatáskör nem egy emberre van átruházva, hanem a polgármesterre, aki 
az önkormányzat szerve. Amennyiben főállásban tölti be polgármesteri tisztségét, minden nap 
megtalálható a hivatalban, így például egy születési támogatást a kérelem benyújtását követően meg 
lehet állapítani, a kérelmezőnek nem kell várnia a havonta egy alkalommal ülésező bizottság 
döntésére. 
Berta Sándorné jegyző: Ápolási díjat az önkormányzat méltányossági alapon állapít meg. 18 év alatti, 
vagy fokozott ápolást igénylő ápolt esetében a Járási Hivatal az eljáró hatóság, a megállapított díj 
összege magasabb a méltányos ápolási díj összegénél. Ritkán van arra példa, hogy az ápolást végző 
egyszerre több személyt is ápol. A kialakult tapasztalatok azt igazolják, hogy az ápolást végző egy 
ápoltat lát el, ez az életszerű. A hatáskörök tekintetében a korábbi gyakorlat került átvezetve a 
tervezetbe. A polgármesterre átruházott támogatások megállapításánál az ügyfél szempontjai vannak 
figyelembe véve. A támogatásokat szigorúan jogszabályi előírásokat figyelembe véve lehet 
megállapítani. Ezen túl a tervezetben szereplő hatáskör átruházás az önkormányzat hatályos Szervezeti 
és Működési Szabályzatához lett igazítva, ellenkező esetben a szabályzat módosítása válna 
szükségessé. 2000 fő feletti állandó lakószám esetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény alapján szociálpolitikai kerekasztalt kell működtetni. Ez akkor került bevezetésre, 
amikor a közfoglalkoztatás életbe lépett, a közfoglalkoztatási tervet kellett a kerekasztalnak 
véleményeznie. Ma már nem kell ilyen tervet készíteni. Hatáskörrel nem rendelkezik, a szociálisan 
rászorultak és az idősek helyzetéről kell időnként konzultálnia. Évente egy alkalommal kell üléseznie, 
elnöke a mindenkori polgármester, tagjairól a képviselő-testület dönt. Az ügyrendjében célszerű 
meghatározni, hogy a szociálpolitikai kerekasztal mivel foglalkozik. 
Palkovics Zoltánné elnök: A polgármesterre átruházott hatáskörökkel kapcsolatban elmondta, a 
szociális étkezésre való jogosultság megállapítása okán is szükség van a gyors ügyintézésre, a kérelem 
elbírálása néhány esetben nem várhat a soron következő szociális bizottság ülésének napjáig.  
Román Erika képviselő: Az ápolási díjra visszatérve megjegyezte, jogszabály alapján az ápolást végző 
személy, ha napi 4 óránál többet van távol az ápolttól, azt be kell jelentenie, illetve a jogosultságot 
meg kell szűntetni. Havonta 630 órát köteles az ápoló az ápolttal tölteni az alacsony összegű ápolási 
díjhoz képest. Ha az önkormányzat költségvetésében vállalni tudja, véleménye szerint meg kellene 
emelni az ápolási díj összegét, így jobban kompenzálva lenne az említett 630 óra ápolás. Ennek 
tárgyalására a későbbiekben térjen vissza a testület. Az ápolást végző teljesen alárendeli magát ápolási 
kötelezettségének.  
Berta Sándorné jegyző: Törvényi előírás alapján az önkormányzat által megállapítható ápolási díj nem 
lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. Esetleg ápoltanként 
külön-külön állapítható meg a díj. Arra is volt példa, hogy az ápoló nem teljesítette kötelezettségét, 
magára hagyta az ápoltat. Ezért van szükség szigorításra a rendeletben.  
Román Erika képviselő: Tudni kellene, hogy a településen hányan ápolnak egynél több személyt. 
Berta Sándorné jegyző: Nincs tudomásunk az ápolást végzők körében olyan személyről, aki egynél 
több ápoltat lát el. 
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 
25/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 
 

4.) A temetőkr ől és temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester  

             (előterjesztés és rendelet-tervezet 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: A bizottság egyhangúlag a rendelet-tervezet elfogadását 
javasolta. 
Berta Sándorné jegyző: A szeptemberi soros testületi ülés meghívóján szerepelt a napirendek között a 
rendelet felülvizsgálata, viszont le kellett venni a napirendek sorából, mert felsőbb jogszabály 
módosítása volt folyamatban. A sajtóból tudomást szerzett arról, hogy a szociális temetésre vonatkozó 
előírások bevezetésének felülvizsgálat határideje 1 évre ki lett tolva. Erről a tényről hivatalos 
tudomásunk nincs, ezt a tényt magába foglaló jogszabály még nem került kihirdetésre. Az előterjesztés 
készítésekor hatályos törvény alapján került a felülvizsgálat a testület elé, mely eredménye képen új 
rendelet kerül megalkotásra. A tervezetben méltányos sírhelymegváltásra van javaslat téve, valamint 
az újraváltás összege kevesebb lesz, mint az első megváltás. Megjegyezte, az előterjesztésen a 
hatályba lépés időpontja tévesen került megjelölésre. Javasolta, hogy a testület a rendelet 
megalkotásánál 2014. január 01. napját fogadja el. 
Román Erika képviselő: Az előterjesztés 2. oldalán a 9. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaktól nem 
tekinthetne el az önkormányzat? 
Berta Sándorné jegyző: A hivatkozott rendelkező rész törvényi előírás, amit figyelembe kell venni. 
Elekes István képviselő: A jogszabályban megjelölt utak esetében a temető melletti tartalékterület a 
temető része? Ha a temetővel együtt kell kezelni, akkor szükséges utakat kialakítani. 
Berta Sándorné jegyző: A temető egy művelési ág besorolás, ebben az esetben az utat nem 
tulajdonjogilag megjelölt útként kell értelmezni. Az utak a temetőben a parcellák közötti átjárást 
biztosítják. A temetőben gépjárművel való bejárást tiltja a rendelet-tervezet, kivéve abban az esetben, 
ha mozgáskorlátozott személyt szállít. Folyamatban van a szabályozási terv készítése, ebben kell az 
elhangzottakat szabályozni.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a rendelet-tervezet 
elfogadását a hatályba lépés időpontjának módosításával. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 
a temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről 

 
6.) A képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása        

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 azzal 
a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület 2014. június 4. napján a nemzeti összetartozás napján 
ünnepi ülést tart. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a képviselő-testület 
2014. I. félévi munkatervének elfogadását a Pénzügyi és Kulturális Bizottság által javasolt 
kiegészítéssel.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

202/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2014. I. félévi 
munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
 

6.) Hévíz Város Önkormányzatával és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménnyel kötött 
szociális háromoldalú megállapodás 
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      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)  
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A térítési díjak az alábbiak szerint 
alakulnak. Házi segítségnyújtás díja 1.070,- Ft/óra, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díja 60,- 
Ft/nap. 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, a jelzőkészülékek mi alapján kerülnek ki? Igényelni kell őket? 
Molnár Gabriella képviselő: Igen, igényelni kell. 
Bartha Gábor polgármester: Az intézményvezető részéről is megtörtént a Feladat-ellátási 
Megállapodás aláírása. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

203/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzatával és a 
Teréz Anya Szociális Integrált Intézménnyel kötött feladat-ellátási megállapodást, valamint Hévíz 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007. (III.28.) 
önkormányzati rendeletét megismerte, annak tartalmát tudomásul vette.  
 
Juhászné Gyutai Anikó igazgató: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egyéb elfoglaltság miatt távoznia 
kell az ülésről. A falukarácsonyi ünnepségre invitálta a képviselőket maga és az iskola tanulói 
nevében. Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt. 
 

7.) 2014. évi Közművelődési munkaterv  
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: Megköszönte Kocsis Zsuzsanna közművelődési szakembernek az 
előterjesztés során kifejtett munkáját. A munkatervben szereplő önkormányzati rendezvényeknek 
hagyománya van. Megjegyezte, a programokhoz rendelt díjak alultervezettek. Amennyiben a 
költségeken lehet emelni, az idegenforgalmi szezonban megrendezésre kerülő rendezvényeket 
színvonalasabbá lehetne tenni. A nyári időszak rendezvényeinek költségét az elmúlt években pályázat 
útján visszakapta az önkormányzat. Az egyes programokhoz rendelt költségek egyenlőre tájékoztató 
jellegűek, a program szervezésekor fog kiderülni, hogy a tervezett költség fedezi –e a kiadásokat. A 
főösszeg lényeges, melyből a jövő év rendezvényei megvalósulnak.  
Román Erika képviselő: Az idei évre vonatkozóan a testület úgy döntött, hogy a Családi Fesztivál nem 
kerül megrendezésre, a 2014. évi munkatervben már szerepel. Kérdezte, jövőre ez a Szülői 
Munkaközösség, vagy az önkormányzat rendezvénye lesz? 
Kőműves Károlyné képviselő: Kérdezte, a Dr. Bakonyi Károly emléknapot nem lehetne az Orbán-napi 
rendezvénnyel együtt megtartani? Az idei évben sajnálatos módon az emléknap elmaradt. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A Dr. Bakonyi Károly emléknap és az Orbán-nap külön 
rendezvény, a kettő ne legyen összevonva. Idén a Dr. Bakonyi Károly emléknap sajnálatos módon 
valóban elmaradt.    
Elekes István képviselő: Idén a Bornapok 1.500.000,- Ft-ból, a Falunap 1.400.000,- Ft-ból, tavaly ezen 
összegek feléből kerültek megrendezésre. Kérdezte, az ismeretterjesztő előadások mit foglalnak 
magukban? Megjegyezte, ezek a programok a tavalyi munkatervben részletesebben be lettek mutatva. 
Ezen kívül tavaly a munkaterv mellé beszámoló is készült. A beszámoló megléte segítene a döntésben, 
felelősségteljesebben tervezhetné meg a testület a 2014. évi programokat. 
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Bartha Gábor polgármester: Az említett beszámoló készítését a képviselő-testület munkaterve nem 
írta elő december hónapra. Tegnap 13 óra 30 perctől 18 óra 30 percig tartott a Pénzügyi és Kulturális 
Bizottság ülése, ahol a jelenlévők a munkatervet is tárgyalták. A közművelődési munkaterv a 
képviselő-testület munkarendjével egyezik. A munkatervben szereplő főösszeg megegyezik a 2013. 
évi munkaterv főösszegével. A jövő évi költségvetés számadatait ismerve lehet pontosan a 
rendezvények költségét meghatározni.  
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: 
 

204/2013.(XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi Közművelődési 
munkatervet. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
Román Erika képviselő: Nem kapott választ a Családi Fesztivállal kapcsolatos kérdésére. 
Bartha Gábor polgármester: A munkatervben is szerepel, hogy a Családi Fesztivál szervezője az 
önkormányzat. Az előző években ezt sikerült külső támogatással a tervezett összeg többszöröséből 
megvalósítani. Az idei évben az ifjúsági park átadása köré szervezett programsorozat valósult meg az 
imént említett támogatással.  
Elekes István képviselő: Kérte a jegyzőkönyvbe való rögzítését annak, hogy olyan felvetések nem 
hangozzanak el, hogy van, amelyik képviselő megteszi a dolgát, van, amelyik nem. Az, hogy nem 
népviseleti ruhába öltözve szolgál fel a résztvevőknek a borfesztiválon, nem azt jelenti, hogy nem 
végzi képviselői feladatát. Továbbá vannak képviselők, akik a Pénzügyi és Kulturális Bizottság ülésén 
nem tudnak részt venni. Az ott elhangzottak függetlenek egy testületi ülésen tárgyalt napirenddel 
kapcsolatban feltett kérdéstől.  
 
           8.) Térkő beszerzés 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Az idei évre tervezett beruházásokból volt, 
amely nem valósult meg. Az építőanyag beszerzése az év ezen szakaszában kedvezőbb. 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. 
Elekes István képviselő: A sátor 300 m2 alapterületű, az előterjesztés szerint ezen túl 85,7 m2 lenne 
leburkolva. A sátor előtt is szokott rendezvényterület lenni, ehhez nem biztos, hogy elegendő 85,7 m2. 
Sokan szoktak a sátor előtt állni. Amennyiben kedvező az anyagár, nagyobb felületet is le lehetne 
térkövezni. 
Bartha Gábor polgármester: A sátor külső méreténél 1,5 méter széles sávval nagyobb alapterület 
kapna burkolást.  
Kőműves Károlyné képviselő: A rendezvénysátor egy évben egy alkalommal 2 napig áll a futballpálya 
melletti területen. Véleménye szerint indokolatlan a térkővel való burkolás megvalósítása. A terület 
rendezését betonburkolattal is meg lehetne oldani, ami jóval költséghatékonyabb megoldást jelentene, 
figyelembe véve a térkő lerakásának költségét. Az előterjesztés csak az anyag beszerzésének költségét 
foglalja magában. 
Szeles András György alpolgármester: A térkő társadalmi munkával kerülne lerakásra. Az 
előterjesztésben szereplő költségeket 3 m3 beton beszerzése növeli. Vasbetonra is lett árajánlat kérve, 
annak bekerülési költsége 1.500.000,- Ft. Jövőre két rendezvény valósulna meg a futballpálya melletti 
területen. A lerakott térkő mobil, bármikor felszedhető.  
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Elekes István képviselő: Szóba került, hogy a futballpálya melletti területen lehetne kialakítani 
rendezvényteret. Van olyan rendezvény, melyen nagyobb arányú a részvétel. A helyi bornapokat is ki 
lehetne telepíteni, így a településre jellemzőbb helyszínen valósulna meg. 
Román Erika képviselő: Kérdezte, a határozati javaslatban szereplő összeg fuvardíjat is tartalmaz? 
Szeles András György alpolgármester: Igen, a költségek házhoz szállítva értendők. További 79.000,- 
Ft értékű raklapot is magába foglal, amit visszavásárol a társaság. Ez az egyéb felmerülő kiadásokat 
fedezi. 
Varga Zoltán Ibolya utcai lakos: Vállalkozása fő profilja a térkő lerakás. Felajánlotta, hogy 
térítésmentesen besegít a munkálatok megvalósításába. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Véleménye szerint akkor sem felesleges a térburkolás, ha a 
szóban forgó területen egy évben csak 1 rendezvény kerül megrendezésre. Kulturált rendezvényt a 
futballpálya melletti területen jelenlegi állapotában nem lehet lebonyolítani, erről a lakóktól is több 
visszajelzés érkezett. A borfesztivállal kapcsolatban elmondta, hogy annak lebonyolítására viszont 
megfelel a tornaterem mögötti aszfaltos pálya. Takarítása megoldott, a nyári hőségben hideg vízzel 
lehet locsolni a frissítés érdekében. A kitelepülő borházas vállalkozók véleménye is az, hogy a 
tornaterem mögötti aszfaltos pályán példaértékű családias légkörben valósul meg a rendezvény. 
Szeles András György alpolgármester: Első lépésként az előterjesztésben szereplő terület kapjon 
térburkolást. Egyetértett Elekes István képviselővel, a későbbiekben kialakítható egy rendezvénytér. 
Bartha Gábor polgármester: Az aszfaltozásnak a technológiája miatt magasabb a költségvonzata. 
Javasolta, első lépésként a testület fogadja be az előterjesztésben foglaltakat. Megjegyezte, a dilatáció 
miatt nagyobb területet nem is szegélyeznek be.  
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: 
 

205/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendezvénysátor helyének burkolása 
érdekében. A keszthelyi JÁNHÁZ Kft árajánlata szerint bruttó 811 484 Ft összegben beszerzi a 2013 
évi költségvetés tartalékalap terhére a sportpálya melletti Közösségi Parkban elkészítendő burkolt 
területhez a burkolóanyagot.  
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 

9.) A DRV Zrt. 2 db részvényének megvásárlásáról szóló 188/2013 (XI.27.) számú Képviselő-
testületi határozat visszavonása  

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: A jelenlegi árfolyamnál kedvezőbb árfolyamot tud az önkormányzat 
elérni korábbi határozatának visszavonásával.  
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: 
 

206/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 188/2013 (XI.27.) számú 
határozatát, azaz nem vesz 2 db 10.000,- Ft névértékű részvényt 140.000,- Ft kibocsátási értéken. 
Amennyiben névértéken további DRV Zrt részvényt kíván vásárolni, döntését külön határozatban 
hozza meg. 
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Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
  

10.) A Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola eszközbeszerzési kérelme  
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. A testnevelés órák megtartásához van 
szükség eszközök beszerzésére. 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 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

207/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a testnevelés tantárgy 
oktatásához szükséges eszközök beszerzéséhez a 2013. évi általános tartalék terhére az alábbiak 
szerint: 
Általános tartalék változása:  - 312 eFt 
Felhalmozási kiadások változása: +180 eFt 
Dologi kiadások növekedése:  +132 eFt 
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. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
               

11.) Tájékoztató a Cserszegtomaj, 359/2 hrsz ingatlan árverezéséről  
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, a vagyonnal való gazdálkodás 
az önkormányzat feladata. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag az a) határozati javaslat elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a bizottság által javasolt a) 
határozati javaslat elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

208/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni az előárverezési jogával. 
 

12.) Cserszegtomaj, Napsugár utca jogi rendezése 
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, a kérdés a közmeghallgatáson 
vetődött fel. 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 Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

209/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj, Napsugár utca 
kitűzésére a GEOPART Bt. Keszthely, Sági J. u. 32.  szám alatti társaság  által adott    89.000,- Ft + 
ÁFA    összegű árajánlatot elfogadja, megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. A 
kivitelezés megvalósításához fedezetet biztosít a 2014. évi költségvetés terhére 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző  
 

13.) Cserszegtomaj, Sport utca, Kápolna sor területrendezése 
              Előadó: Bartha Gábor polgármester 
              (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot. Elmondta, az előterjesztésben foglaltak egy 
munkafolyamat részét képezik. 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 a határozati javaslat 
elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

210/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a GEOPART BT.  095-
12/2013. munkaszámon elkészített Cserszegtomaj 268.-270.-271/5. hrsz. valamint Cserszegtomaj 
373.-374.-375.376.-377. hrsz. ingatlanokra vonatkozó valamint a GEOPART BT.  095-11/2013. 
munkaszámokon elkészített Cserszegtomaj 036/4. - 0142/1. hrsz. ingatlanokra vonatkozó változási 
vázrajzok alapján a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatásához. Felhatalmazza a polgármestert 
a változási vázrajzok aláírására. Hozzájárul a telekalakítás földhivatali átvezetése után a 
vagyonkataszter módosításához. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző 
 
Kőműves Károlyné képviselő 17 óra 22 perckor távozott a tárgyalóteremből. 
 
       14.) Interpellációk, kérdések 
 
Bartha Gábor polgármester: Interpellációk, kérdések nem merültek fel. 
 
     15.) Egyebek  

        
15/1.) Passió Temetkezési Bt. ajánlata a régi hivatal épületének hasznosításáról 

                (szóbeli előterjesztés)  
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a szóbeli előterjesztést. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
zalaszentgróti Passió Bt. részéről érkezett megkeresés a hivatal felé, mely szerint temetkezési kellékek 
bemutatásához keres helyiséget. A tevékenység nem állandó nyitva tartást jelent, a társaság 
megbízottja egyeztetett időpontban kísérné az épületbe az érdeklődőt. Az előzetes egyeztetéseken a 
régi hivatal épülete déli szárnyának két helyisége került szóba. A tevékenység jellegéből adódóan az 
épület fűtésére nincs szükség a továbbiakban sem, illetve áramfogyasztással sem jár. Az ügyet a 
Pénzügyi és Kulturális Bizottság tárgyalta, kérte Palkovics Zoltánné elnököt, ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag javasolta az épületrész fenti 
hasznosítását. A tevékenység a lakosságot szolgálja, a szóban forgó vállalkozás árai a környékben 
működő társaságok által kínált árak alatt vannak. 
 
Kőműves Károlyné képviselő 17 óra 25 perckor visszaérkezett a tárgyalóterembe. Kérte Bartha Gábor 
polgármestert, tájékoztassa az eddig elhangzottakról. 
Bartha Gábor polgármester megadta a kért tájékoztatást Kőműves Károlyné képviselőnek. 
 
Elekes István képviselő: Bérleti díj fejében használná a társaság az épületrészt, vagy bérleti díj 
megfizetése nélkül kerül átadásra és a helyi lakók kedvezményben részesülnek? Milyen szerződés 
alapján kerül átadásra a helyiség?  
Bartha Gábor polgármester: A régi hivatal az önkormányzat vagyontárgya, mellyel az önkormányzat 
gazdálkodik. A szerződésben foglaltakat további egyeztetéseknek kell megelőzni, a szerződés 
tartalmát tekintve kérte a képviselők állásfoglalását. Jogszabály alapján állami tulajdont nem lehet 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátani. Javaslata szerint jelképes, 5.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében 
adja bérbe az önkormányzat az épületrészt bérleti szerződés alapján. 
Elekes István képviselő: A használatért nem feltétlenül anyagi ellenszolgáltatást kellene kérni, a 
szerződésbe bele lehetne foglalni, hogy a téli időszakban a használó az épület körül a havat takarítsa 
el, illetve tartsa rendben az épület környezetét. 
Bartha Gábor polgármester: A testület állásfoglalását első lépésként arra vonatkozóan kérte, hogy a 
Passió Bt. részére az önkormányzat rendelkezésre bocsássa –e a régi hivatal épületének egy részét a 
társaság által meghatározott használat céljából, illetve a használat milyen időtartamra vonatkozzon, 
valamint, hogy a használatért milyen ellenszolgáltatást nyújtson a társaság. Javaslata szerint 2014. 
január 01. napjától 2014. december 31. napjáig havi 5.000,- Ft összegű bérleti díj ellenében adja bérbe 
az önkormányzat az épületrészt. 
Elekes István képviselő: Elhangzott, hogy a társaság képviselője kíséri az épülethez az érdeklődőt. 
Kérdezte, ki a társaság képviselője? 
Bartha Gábor polgármester: A társasággal Bojtné Pál Szilvia helyi lakos van kapcsolatban. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a szóbeli határozati javaslat elfogadását, mely szerint 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától 2014. december 31. 
napjáig bemutató teremként való használat céljából bérbe adja a régi Polgármesteri Hivatal épülete 
déli szárnyának két helyiségét 5.000,- Ft/hó összegű bérleti díj megfizetése ellenében a Passió 
Temetkezési Bt. (Zalaszentgrót, Korona köz 4.) részére. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 7 igen szavazattal a Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 
 

211/2013.(XII.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától 2014. 
december 31. napjáig bemutató teremként való használat céljából bérbe adja a régi Polgármesteri 
Hivatal épülete déli szárnyának két helyiségét 5.000,- Ft/hó összegű bérleti díj megfizetése ellenében a 
Passió Temetkezési Bt. (Zalaszentgrót, Korona köz 4.) részére. 
Felhatalmazza a polgármestert további tárgyalások lefolytatására és a bérleti szerződés megkötésére. 

 
15/2.) Szabó István sírjának állapota 

                (szóbeli előterjesztés) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Kőműves Károlyné 
képviselőnek, a napirend előterjesztőjének. 
Kőműves Károlyné képviselő: Lakossági bejelentést osztott meg képviselőtársaival, mely szerint 
Szabó István sírja nagyon rossz állapotban van. A bejelentő hozzátartozójának sírja Szabó István sírja 
mellett található. Az eső a kavicsot a hozzátartozó sírjához hordja. Mivel a cserszegtomaji Általános 
Iskola is Szabó István nevét viseli, kérte, az önkormányzat tegyen lépéseket az ügyben.    
Bartha Gábor polgármester: Az önkormányzat Szabó István nevét utcanévként is használja. Javasolta, 
a Pénzügyi és Kulturális Bizottság vegye fel az általános iskolával a kapcsolatot. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Szabó Istvánnak lefedett síremléke van, melyet 3 éve, koszorúzás 
előtt az önkormányzat fizikai állománya letisztított. Javasolta, a községgazda is szemrevételezze a 
síremlék állapotát. 
Bartha Gábor polgármester: A síremlék környezetét tavasszal az önkormányzat fizikai állománya 
rendbe teszi. Akár járdát is lehetne körülötte kialakítani. Egyetértett Palkovics Zoltánné bizottsági 
elnökkel, a községgazda készítsen fényképeket az állapotáról. A temető domborzati viszonya is 
közrejátszik az esőzéseket követő kavicshordalék kialakulásában. 
Elekes István képviselő: A képviselő-testület tavasszal a községszemlén tekintse meg a síremlék 
állapotát.  
Kőműves Károlyné képviselő: A bejelentő a közmeghallgatásokon nem tudott részt venni 
egészségügyi okok miatt, ezért terjesztette az ügyet testületi ülésen képviselőtársai elé. 
 

15/3.) Körforgalommal kapcsolatos aláírásgyűjtésről szóló tájékoztató 
                 (szóbeli előterjesztés) 
 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Elekes István 
képviselőnek, a napirend előterjesztőjének. 
Elekes István képviselő: A 71-es elkerülő út és a Rezi út kereszteződésében körfogalom kialakítása 
ügyében Cserszegtomajon és Reziben volt aláírásgyűjtés, összesen 1185 aláírás gyűlt össze. Rezi 
Község Önkormányzata teljes mértékben az aláírásgyűjtés mellé állt, rendezvényeiken biztosítottak 
helyet az aláírások gyűjtéséhez. A Keszthelyi Rendőrkapitányság adott tájékoztatást a balesetek 
számáról a kereszteződés kialakítása előtti és utáni időszakra vonatkozóan. Az aláírásgyűjtő ívhez 
mellékelve van Rezi Község Önkormányzatának levele a körforgalom kialakításának 
szükségességéről, amit a község polgármestere és a képviselők is aláírtak, valamint a rendőrségi 
kimutatás, illetve Cserszegtomaj Község Önkormányzatának pár soros kérése, ami még Németh 
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter részére lett eljuttatva. A miniszter asszony részére az 
aláírásgyűjtő ív is el lesz juttatva az imént felsorolt mellékletekkel. Amennyiben a jelenlévők közül 
valaki még alá kívánja írni az ívet, élhet a lehetőséggel. 
Bartha Gábor polgármester: Országgyűlési képviselő tett lépéseket arra vonatkozóan, hogy a szóban 
forgó kereszteződésben körforgalom kialakításának tervezés folyamata megkezdődjön. 
 

15/4.) Tájékoztatás a Tomaji temető melletti törmelékkupac sorsáról 
                 (szóbeli előterjesztés) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Elekes István 
képviselőnek, a napirend előterjesztőjének. 
Elekes István képviselő: A törmelékkupac az általános iskola átépítése és az útfelújítások során 
keletkezett törmelékekből alakult ki. Kifejezte abbéli reményét, hogy az hamarosan meg fog szűnni. 
Bartha Gábor polgármester: A földkupac a Barát utca szélesítésekor kitermelt földből jött létre, ezt 
követően az önkormányzat által végzett útfelújítások során keletkezett törmelékek is oda kerültek. 
Újrahasznosítási folyamat során az aszfalttörmelék tovább hasznosítható. A hulladék lerakásának, 
ártalmatlanításának összegével így nem kellett számolni, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az idei évben 
az önkormányzat több beruházást tudott megvalósítani. 
Ennek ellenére a cél az, hogy minél előbb elkerüljön onnan a kupac. Ennek érdekében a jövő 
költségvetésből egy darálógép beszerzésre kerülhet. 
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Varga Zoltán Ibolya utcai lakos: Elekes István képviselőhöz fordulva megjegyezte, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeire való megemlékezéskor a megjelentek tiszteletet adtak az 
elhunytaknak. A tornateremből a koszorúzás helyszínére tartva Bartha Gábor polgármester úrral 
utoljára lépett ki, képviselő úr ekkor hátul állt. Polgármester úr megkérte a képviselő-testület tagjait, 
együtt hajtsanak fejet az elhunytak előtt. Elekes István képviselő nem adta meg azt a tisztelet, hogy a 
többi képviselővel együtt hajtson fejet az elhunytaknak. Ő az 1956-os események túlélője. Nem a 
túlélők miatt van jelentősége a fejhajtásnak, hanem a forradalom és szabadságharc halottjai előtt 
tisztelegnek ezzel a megemlékezők. Véleménye szerint az ilyen, és ehhez hasonló magatartás 
tanúsítása miatt tart ott az ország, ahol tart. 
Elekes István képviselő: Az, hogy valaki egy sorral előbb, vagy hátrébb hajt fejet, véleménye szerint 
lényegtelen. Ott volt a megemlékezésen, valóban nem Bartha Gábor polgármester mellett állt. A 
tornateremből kifelé jövet ismerősök megállították, ezért ért ki később, mint a többi képviselő. 
Halottak napján is lehet otthon meggyújtott gyertyával emlékezni elhunyt szeretteinkre. 
 
Kőműves Károlyné és Román Erika képviselők 17 óra 55 perckor távoztak a képviselő-testület 
üléséről. 
 
Bartha Gábor polgármester: Az ülést 17 óra 55 perckor bezárta, mivel az utolsó napirend 
előterjesztője elhagyta a tárgyalótermet. A december 20. napján megrendezésre kerülő Falukarácsonyi 
ünnepségen számít a képviselők jelenlétére. 
 
 
 
 

 
kmf. 
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