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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 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, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné és Román Erika képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző  
Polgármesteri Hivatal részéről: Boros Lajosné, Fogarasi Andrea, Illés Andrea, Varga 
Viktória köztisztviselők 
Meghívott vendég: dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. részéről 
 
Távol maradt: Kőműves Károlyné képviselő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte dr. Milus Lajos 
jegyzőt az első soros képviselő-testületi ülésén. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 5 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 16 óra 08 perckor 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. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi és Kulturális Bizottság tegnap megtartott ülésén 
a meghívóban szereplő napirendeken túl négy új témát tárgyalt. Javasolta az „Egyebek” 
napirendi sorba ezek felvételét az alábbiak szerint. 
12/1.) 1 fő pénzügyi végzettségű pályázatokkal foglalkozó felvétele 
12/2.) 1 fő határozott idejű alkalmazása a teleházban 
12/3.) Zala Megyei Kormányhivatal „Politikai üldözöttek sorsa Zala megyében” tárgyú 
megkeresésének megismerése 
Javaslatának ismertetése közben kérte a jelenlévőket, emlékezzenek meg Paragi Zoltánról, aki 
a Megyei Kormányhivatal alkalmazottjaként a megkeresés ügyintézője volt. Paragi Zoltán, 3 
kisgyermek édesapja, 48 évesen tegnapelőtt elhunyt.  
12/4.) Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
Javasolta továbbá, hogy a Képviselő-testület a meghívó szerinti 8. napirendet 1. napirend alatt 
tárgyalja, mivel dr. Nagy Ákos, a beszámoló készítője jelen van az ülésen. 
Szavazásra tette fel a napirendi sor elfogadását az elhangzott módosításokkal.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen 
szavazattal a módosult napirendi sort elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 2013. évi beszámolója a működési hozzájárulás 
felhasználásáról 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés és beszámoló a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte dr. Nagy Ákosnak a 
beszámoló elkészítése során kifejtett munkáját. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta.  
dr. Nagy Ákos: A befolyt bevételek finanszírozott és nem finanszírozott munkaidő arányában 
vannak megosztva. Működési költségekre körülbelül 500.000,- Ft-ot fordított a társaság 2013-
ban. Az idei évben az OEP finanszírozása hozzávetőlegesen 5-6%-kal emelkedni fog. 
Vélhetően a rezsicsökkentés is közrejátszott abban, hogy a nem finanszírozott bevételek 
jobban teljesültek az előző évekhez képest. Fellendült a felnőtt protetika, kisebb kezelésekre 
több beteg érkezik. Ezt is figyelembe véve, amennyiben megfelelő tárgyú pályázat kiírásra 
kerül, élni fognak a pályázat benyújtásának lehetőségével.  A megnövekedett adminisztráció a 
rendelési időből havonta egy hetet elvesz, az adminisztratív terhek miatt 2 hétre tudnak 
időpontot adni. Kérte, a helyi újságba kerüljön bele arra irányuló tájékoztató a lakosság 
részére, hogy amennyiben a kapott időpontban nem tud valaki megjelenni a kezelésen, azt 
jelezze. Előfordul, hogy 9-ből 3-4 időponttal rendelkező beteg sem jelenik meg. A WHO 
kérésének megfelelően a 6. osztályosok körében végzett felmérés alapján a cserszegtomaji 
iskolában 20 gyermeknek 13 tömött és 8 lyukas fog van, hiányzó maradó fog nincs. Ez az 
arány nem rossz. Az iskolai fogászat alkalmával maradandó beavatkozás nem végezhető, azt 
kizárólag szülői jelenlét mellett lehet elvégezni. A tapasztalatok alapján az iskolafogászatot 
követően sok esetben a szülő nem viszi el gyermekét kezelésre. A fogszabályozással 
kapcsolatban elmondta, szabályozást Keszthelyen a keszthelyi állandó bejelentett lakcímmel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek végeznek, a többi település lakói Nagykanizsán 
tudják igénybe venni a szolgáltatást. Ennek okán sokan létesítenek Keszthelyen tartózkodási 
helyet, így a várakozási idő 1,5 évre nőtt. A környékbeli önkormányzatoknak érdemes lenne 
összefogni és az OEP-től a fogszabályozásra lehetne kérni plusz szakellátási órát. 
Bartha Gábor polgármester: Megkeresi a módját annak, hogy a környező önkormányzatokkal 
karöltve tolmácsolják az OEP felé fogszabályozás témában elhangzott kérést. Az „Egyebek” 
napirend alatt tárgyalni fogja a testület 1fő pénzügyi végzettségű pályázatokkal foglalkozó 
dolgozó felvételét. Pozitív döntést esetében –  mivel a fogászati ellátás biztosítása kötelező 
önkormányzati feladat–  biztosította dr. Nagy Ákost afelől, hogy az általa említett pályázattal 
kapcsolatban számíthat az önkormányzat segítségére.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

52/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Nagy Ákos Fogászati Bt. 
(8360 Keszthely, Vadaskerti u. 8.) beszámolóját Cserszegtomaj Község Önkormányzata által 
nyújtott működési hozzájárulás felhasználásáról megismerte, azt az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 
 

2.) 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 a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi 
és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
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Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását 
javasolta.  
Bartha Gábor polgármester: Kiegészítette a beszámolóban foglaltakat azzal, hogy a Falunapi 
rendezvény nagy látogatottság mellett sikerrel lebonyolításra került, valamint a dálnoki 
testvértelepülés küldöttsége ellátogatott Cserszegtomajra.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadta.  
 

3.) A2013. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

(előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva) 
          

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi 
és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: Megköszönte Boros Lajosné pénzügyi ügyintézőnek az 
előterjesztés elkészítése során kifejtett munkáját. Az önkormányzatnak 2013. december 31. 
napján fennálló hitele nem volt, a pénzmaradvány összege 141.639 eFt. A bizottság 
egyhangúlag a rendelet-tervezet elfogadását javasolta.  
Román Erika képviselő: A tervezet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a felhalmozási 
kiadások teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az 5. számú melléklet más kiadások 
teljesülését tünteti fel. Ezen túl az (5) bekezdés 2/1-2/5 számú táblázatokra hivatkozik. A 2. 
számú táblázatok közül 2/4. számú az utolsó táblázat.  
Boros Lajosné pénzügyi ügyintéző: Elírás történt, a tervezet szövegében a 3. § (3) 
bekezdéséhez a 6. számú melléklet, az (5) bekezdéshez pedig a 2/1-2/4 számú mellékletek 
tartoznak.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a módosító 
javaslatokat, mely szerint a rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítését a 6. 
melléklet tartalmazza, az (5) bekezdésben foglaltak teljesülése a 2/1-2/4 mellékletekben 
láthatóak. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a módosító javaslatokat elfogadta. 
Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását az elfogadott módosításokkal. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendelete alkotta. 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat  

2013. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

4.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeltének módosítása 
     Előadó: Bartha Gábor polgármester  

           (előterjesztés és rendelet-tervezet a jkv. mellé csatolva)  
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A 2013. évi zárszámadási rendelet 
elfogadása is szükségessé teszi a módosítást. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
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Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság javaslata alapján a határozati javaslatban 
„Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben” tárgyú, 2. pontból kerüljön át a 2. és 
3. bekezdés, összegszerűen 260 eFt az „Általános tartalék változásai” tárgyú, 1. pont alá, ez 
alapján a rendelet-tervezet szöveges része 2. §-ának (1) bekezdésében szereplő 1.484 eFt 
1.749 eFt-ra módosul. Az összeg kerüljön vissza a polgármesteri keretbe. Az elhangzott 
módosítással a bizottság egyhangúlag a határozati javaslat és rendelet-tervezet elfogadását 
javasolta. 
Román Erika képviselő: Nem értett egyet a módosító javaslattal. Vannak olyan 
önkormányzati kiadások, melyek teljesülésének semmi akadálya nem lenne akkor sem, ha a 
testület hozná meg a döntést. Véleménye szerint egyszemélyes döntésről van szó. A testület 
korábbi döntésével rendelt a sportpálya melletti területburkolásához pénzösszeget. Elfogadott 
határozatot csak újabb határozattal lehet módosítani, nem a bizottság által javasolt módon. 
Bartha Gábor polgármester: 900 db térkőre volt szükség, ami társadalmi munkával lett 
lerakva. Amennyiben az önkormányzat kivárja a térkő megvásárlásával a mai soros testületi 
ülés napját, a Falunapi rendezvényre nem valósult volna meg a beruházás. A polgármester a 
polgármesteri keret terhére hozhat olyan döntést, ami a közösség érdekeit szolgálja.  
Román Erika képviselő: A Keszthelyi úton gyalogút korszerűsítésre fel van tűntetve 4.063 eFt 
összeg az általános tartalék terhére, a felhalmozási kiadás növekedésére. Ezzel kapcsolatban 
nem látott terveket, ajánlatokat. A beruházás megtörténte után van a pénzügyi rész helyretéve. 
Ugyan ez a fordított helyzet áll fenn a kőkeresztek helyreállításánál is. Az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a polgármester 500.000 forint összegig vállalhat 
kötelezettséget, a vállalásról a következő ülésen be kell számolnia. 
Bartha Gábor polgármester: Ezek a konzultációk megelőzhetnék a testületi ülést. A 
kőkeresztek felújítása, és a gyalogút korszerűsítése megkezdődött. A beérkezett árajánlatok 
alapján a kőkeresztek felújítása nem valósítható meg a rendeletben erre elkülönített összegből. 
Szükséges a költségvetésben az adott sort módosítani. Ugyan ez vonatkozik a gyalogút 
korszerűsítésére is. A rendelet magasabb rendű jogszabály, mint a testületi határozat. 
Elekes István képviselő: A 4.063 eFt saccolt összeg, vagy az anyag összeállításakor 
rendelkezésre álltak ajánlatok?  Az ajánlatokat mellékletként az anyaghoz lehetett volna tenni. 
Bartha Gábor polgármester: Önkormányzati költségvetésben nem saccolt összegek 
szerepelnek. Az árajánlatok nem képezik részét a napirendhez tartozó nyilvános 
előterjesztésnek. Az eddigi gyakorlat szerinti pénteki kiküldéshez képest korábban kiküldésre 
kerültek a testületi ülés anyagai a képviselők részére. Amennyiben a kapott előterjesztésekkel 
kapcsolatban kérdés merül fel, szívesen áll a képviselők rendelkezésére. A Pénzügyi és 
Kulturális Bizottság tegnapi ülésén a rendelet-módosítást részletesen tárgyalta. 
Elekes István képviselő: Többször elmondta már, hogy a Pénzügyi és Kulturális Bizottságnak 
nem tagja, nem tisztje, hogy az üléseken jelen legyen, melyeken nem is tudna mindig részt 
venni. Sok számadatot, hivatkozást tartalmaz az előterjesztés. Amennyiben ezeket a 
hivatalban kívánná megtekinteni, az rengeteg időt emésztene fel. Egyszerűbb lett volna 
lefűzve mellékletként az előterjesztéshez ezeket megkapni. Megfelelő ismeretek nélkül nem 
lehet felelősségteljes döntést hozni. 
Bartha Gábor polgármester: Amennyiben képviselőtársainak kérdése van, szívesen áll 
rendelkezésükre. Arra nem tud megoldást javasolni, hogy képviselőtársa szeretne több 
információval rendelkezni, viszont az információk megszerzésére nem tud időt áldozni.  
Elekes István képviselő: Felhívta Bartha Gábor polgármester figyelmét, hogy nem azt mondta, 
hogy nem tud időt áldozni az információk beszerzésére, hanem azt, hogy a testületi anyag 
mögé kerülhetne kiegészítő információ is. Ebben az esetben könnyebb döntési helyzetben 
lennének a képviselők. A mögöttes tartalom ismerete hiányában érdemi döntést nem lehet 
hozni. A zárszámadási rendeletet is elfogadta volna, ha megkapott volna minden adatot, amit 
kért. 
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Bartha Gábor polgármester: A hivatal dolgozói a képviselők rendelkezésére állnak, 
amennyiben bármilyen tájékoztatást kérnek.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását a bizottság által tett módosítással, mely szerint az „Általános tartalék 
változásai polgármesteri hatáskörben” tárgyú, 2. pontból a 2. és 3. bekezdés, összegszerűen 
260 eFt átkerül az „Általános tartalék változásai” tárgyú, 1. pont alá.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

53/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-
változásokat hajtja végre a 2014. évi költségvetésében: 
 
1. Az általános tartalék változásai 900070 

1. 15/2014 (I.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Sportpálya kerítés 
építésével kapcsolatos pályázathoz önrész biztosítása 081030 
Általános tartalék csökkenése    -1.800 
Átadott pénzeszköz növekedése    +1.800 
 
2. 16/2014 (I.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Szent Anna templom 
felújításának támogatása 066010 
Általános tartalék csökkenése    -2.000 
Átadott pénzeszköz növekedés    +2.000 
 
3. 49/2014 (III.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján iskolai tanulók 
Szalapára való utazásának támogatása 066010 
Általános tartalék csökkenése    - 60 
Dologi kiadás növekedése     + 60 
 
4. 50/2014 (III.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján Peter Cerny Alapítvány 
támogatása 066010 
Általános tartalék csökkenése    -30 
Átadott pénzeszköz növekedés    +30 

 
 5. Sportpálya melletti területburkoláshoz térkő+homok pótlólagos beszerzése 066020 
 Általános tartalék csökkenése    -65 
 Felhalmozási kiadás növekedése    +65 
 
 6. Óvoda terasz térkövezése 066020 
 Általános tartalék csökkenése    -200 
 Felhalmozási kiadás növekedése    +200 
 
2.        Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070 
 1. 2 db pingpong asztal beszerzése 081030 
 Általános tartalék csökkenése    -251 
 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés növekedése  +251 
 
3.  Eredeti előirányzatot érintő változások 
 1. Állami támogatás növekedése 900020   +15.999 
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    Általános tartalék növekedése 900070   +15.999 
 
4.  Egyéb 
 1. Fűkasza beszerzés 066020 
 Általános tartalék csökkenése    -230 
 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés növekedése  +230 
 
 2. Keszthelyi úti gyalogút korszerűsítése 066020 
 Általános tartalék csökkenése    -4.063 
 Felhalmozási kiadás növekedése    +4.063 
 
 3.Kőkereszt felújítás 082070 
 Általános tartalék csökkenése    -230 
 Felújítási kiadás növekedése     +230 
 
 4. Zárszámadás alapján: 
 2013. évi Pénzmaradvány növekedés 011130    +6.841 
 Pénzeszköz átadás növekedése (TASZII) 107052    +378 
 Óvoda dologi kiadás növekedése (Rezi ovi túlfizetés) 096010  +26 
 Önkormányzat dologi kiadás növekedés (állami tám. visszafizetés) 011130 
           +1.589 
 Önkormányzat dologi kiadás növekedése (tévesen befizetett adó vissza utalás) 011130 
           +285 
 Általános tartalék növekedése 900070     +4563 
 
 5. Urnafal 013320 
 Általános tartalék csökkenése    -30 
 Felhalmozási kiadás növekedése    +30  
 6. 2014. 04.06-i OGY választás költségei  
 Állami támogatás növekedése 016010   +440  
 Személyi juttatás növekedése 016010   +340 
 Munkaadót terhelő járulékok növekedése 016010  +98 
 Dologi kiadás növekedése 016010    +63 
 Személyi juttatás csökkenése 011130   -44 
 Munkaadót terhelő járulékok csökkenése 011130  -14 
 Dologi kiadás csökkenése 011130    -3 
 
5.  Új Áhsz előírásai miatti módosítás  
 1. Reprezentációs kiadás, fizetendő SZJA, rehabilitációs hozzájárulás átsorolása 
 dologiból személyi kifizetések +  járulékok közé 
 Óvoda: 
 Dologi kiadás csökkenése:     -1.616 
 Személyi juttatás növekedése:    + 116 
 Munkaadót terhelő járulékok növekedése:   + 1.500 
 
 Hivatal 
 Dologi kiadás csökkenése     - 700 
 Személyi juttatás növekedése:    + 300 
 Munkaadót terhelő járulékok növekedése:   + 400 
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 Önkormányzat 
 Dologi kiadás csökkenése     -7.380 
 Személyi juttatás növekedése:    + 4.200 
 Munkaadót terhelő járulékok növekedése:   + 3.180 
 
 2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés átsorolása beruházások közé 
 Óvoda: 
 Dologi kiadás csökkenése     - 635 
 Felhalmozási kiadások növekedése    +635 
 
 Hivatal: 
 Dologi kiadás csökkenése     - 508 
 Felhalmozási kiadások növekedése    +508 
  
 Önkormányzat 
 Dologi kiadás csökkenése     - 2.794 
 Felhalmozási kiadások növekedése    +2.794 
 
 3. 082010 kormányzati funkció (Kultúra igazgatása) költségeinek átsorolása 082094      
 kormányzati funkcióra 

  
Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszege 675.299 ezer forintra változik. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Milus Lajos jegyző 
 
Bartha Gábor polgármester: Szavazásra tette fel a bizottság által tett módosító javaslatot, 
mely szerint a rendelet-tervezet 2. § (1) bekezdésében szereplő 1.484 eFt 1.749 eFt-ra 
módosul. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen és 2 nem szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. 
Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását az elhangzott módosítással. 
A szavazást követően megállapította, hogy 1 képviselő nem szavazott. Cserszegtomaj Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta. 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (I.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Bartha Gábor polgármester 16 óra 54 perckor szünetet rendelt el. 
 
Szünet után: 
 

5.) „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” 
tárgyú BM pályázat 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 

      (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 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 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

54/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, „a közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” szóló 28/2014. (IV.1.) 
BM rendelet keretében pályázatot nyújtott be a település cserszegi területén 
térfigyelő rendszer kiépítésére.  
 
A pályázott bruttó 4.618.863,- Ft összeg vissza nem térítendő, 100 %-os 
támogatottságú.  
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – 
a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja. 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a pályázat 
Magyar Államkincstár területi igazgatóságához történt benyújtását, felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Felelős:  Bartha Gábor polgármester  
dr. Milus Lajos jegyző 

Határidő:  2014. december 31. 
 

6.) Szilárd hulladéklerakó rekultiváció kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő 
ügyében indított bírósági felülvizsgálat állásáról tájékoztatás 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A kiküldött anyaghoz a mai napon 
érkezett dr. Frank Erzsébet tájékoztatása, ami az ülés előtt kiosztásra került. A levélben 
tájékoztatást ad az ügyvédnő az április 28. napján lefolytatott bírósági tárgyaláson 
történtekről. A tájékoztatás végén összeállított konklúzióban említést tesz esetleges 
igazságügyi szakértő bevonásáról. Az erről szóló döntésről 30 napon belül értesíteni kell az 
eljáró Bíróságot. Fentiek alapján biztosan a testület elé fog még kerülni az ügy. 
Román Erika képviselő: Fenntartja korábbi álláspontját, mely szerint nem Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának feladata a rekultiváció. Támogatja dr. Frank Erzsébet és az 
önkormányzat azon törekvéseit, hogy a valós károkozó legyen kötelezve a kötelezettség 
teljesítésére. A tájékoztatás kitér arra, hogy a hévízi tó hidegvíz-ágát a hulladék 
veszélyeztetheti. Erre vonatkozóan nincsen semmilyen konkrét tanulmány, alátámasztó 
bizonyíték. Az önkormányzat ragadjon meg minden lehetőséget, hogy a Magyar Állam, aki a 
bánya hasznát kivette, állítsa helyre a területet. Javasolta, a Képviselő-testület alakítsa ki 
állásfoglalását, hozzon döntést az ügyben, hogy kíván –e igazságügyi szakértő kirendelni, 
mivel a döntésről 30 napon belül értesíteni kell az eljáró Bíróságot.   
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dr. Milus Lajos jegyző: Jelen pillanatban rendelkezésre áll szakértői vélemény a bánya 
állapotáról, illetve arról, hogy a tulajdonos köteles a tetemes költségvonzatú rekultivációra. A 
polgári peres eljárásban lehetősége van az ellenérdekű félnek is szakértő bevonására saját 
költségen. Az önkormányzat által bevont szakértő állásfoglalása eltérhet a korábbi 
véleménytől, vagy megerősítheti azt. Amennyiben a két vélemény eltér, a Bíróság fel fog 
kérni harmadik szakértőt, az így felmerült költségeket a felek közösen viselik. Amennyiben 
nem kér fel az önkormányzat szakértőt, a Bíróság a meglévő dokumentumok alapján hozza 
meg ítéletét. 
Elekes István képviselő: A szakértőt érdemes lenne Keszthely Város Önkormányzatával 
együtt bevonni.   
dr. Milus Lajos jegyző: A hatósági döntést Cserszegtomaj Község Önkormányzata támadta 
meg, Keszthely Város Önkormányzata nem áll perben.  
Bartha Gábor polgármester: A tájékoztató a mai napon érkezett, az abban leírtakat alaposan 
meg kell ismerni ahhoz, hogy határozati javasat megfogalmazódjon az önkormányzat 
részéről. Amennyiben szükséges döntéshozatal, arra a következő, május 28. napi soros ülésen 
sor kerül. A legfőbb kérdés, hogy az előzmények után talál –e az önkormányzat szakértőt, aki 
elvállalja a megbízást. dr. Frank Erzsébet által leírtak szerint is, mintegy 600 M Ft 
költségvonzata lenne a helyreállítási projektnek. A megvalósítás kizárólag központi 
támogatással valósulhat meg. Nem hozható olyan döntés, mely az önkormányzati gazdálkodás 
teljes ellehetetlenüléséhez vezet. Évekkel ezelőtt az önkormányzat elhalasztott egy 
lehetőséget a terület helyreállításához, azóta a jogszabályi környezet jelentősen megváltozott.  
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztatás elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a szilárd hulladéklerakó rekultiváció 
kivitelezési kötelezettség teljesítési határidő ügyében indított bírósági felülvizsgálat állásáról 
szóló tájékoztatást elfogadta. 

 
7.) A községszemlén felmerült hiányosságok teljesítéséről tájékoztató  

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A Képviselő-testület munkaterve 
alapján, április 7. napján került lefolytatásra a szemle. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi 
és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag a tájékoztató elfogadását 
javasolta. 
Bartha Gábor polgármester: A községszemle alkalmával a testület szemrevételezte az 
okkerbányát is. Keszthely közigazgatási területéről a bánya megközelítése problémás, a bánya 
előtt lezárt úton hatalmas szeméthegy nőtt. A tájékoztató is kitér arra, hogy ez jelezve lett 
Keszthely Város Önkormányzata felé. A hulladéklerakásról tájékoztatva lett a Keszthelyi 
Járási Földhivatal is. A hivatal megállapította, hogy a lerakott hulladék az útra esik, ami 
Keszthely Város Önkormányzatához tartozik. A szemle résztvevői ellátogattak az 
Okkerbánya utca 18. szám alá, ahol megállapítást nyert, hogy szükséges a leégett épületrom 
sürgős elbontása. Az általános iskola névadója, Szabó István sírjával kapcsolatban Kőműves 
Károlyné képviselő asszony vetette fel, hogy nem megfelelő állapotú. A szemle alkalmával a 
résztvevők a sírt megtekintették, annak állapotát rendben találták. A Kápolna sor és Gubacs 
utca kereszteződésében is hosszasan időztek a résztvevők Kőműves Károlyné képviselő 
asszony korábbi felvetése okán, mely szerint a Gubacs utca állapota nem megfelelő, az onnan 
lezúduló csapadék a Kápolna sorra folyik. A résztvevők ezt a helyszínt is rendben találták, a 
Kápolna sor felújítása nemrég fejeződött be.  
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Elekes István képviselő: A szemle alkalmával a képviselők nem járták be a település tomaji 
részét, a bejárás délben véget ért. Tervezi –e a Képviselő-testület a település tomaji oldalán is 
szemle lefolytatását? Lakossági bejelentés is érkezett korábbi testületi ülésen a település ezen 
részéről.  
Molnár Gabriella képviselő: Be lett járva a tomaji rész is ebéd után,  
Elekes István képviselő: Polgármester Úr azt mondta, mára végeztünk és ebédre invitálta a 
résztvevőket az általános iskola éttermébe. Ebből arra következtetett, hogy véget ért a falu 
bejárása. Bizonyára félreértésről van szó. Miről tájékozódtak a képviselők a tomaji részen? 
Bartha Gábor polgármester: A községbejárás a községről szól, annak mindkét oldalát 
érintette. Ebéd után folytatódott a bejárás. A félreértés abból is adódhatott, hogy 
képviselőtársa a szemle alkalmával külön autóval ment, nem tartott a többi képviselővel. A 
Barát utcát, Péter-Pál utcát és a Hársfa utcát járták be. A Péter-Pál utca végén van egy 
műemlékként jelzett épület. Közelről nem lehetett megtekintetni a magántulajdonban lévő 
ingatlant, mert a környezete elgazosodott. A Hársfa utca szennyvízelvezetésének rendezése 
szerepel az idei költségvetésben, az út jelenleg kavicsburkolatú. A beérkezett árajánlatok 
alapján ebben az évben a kivitelezés vélhetően nem tud megvalósulni. Az idei 
költségvetésben szerepel a Barát utca közvilágításának megtervezése is, a résztvevők ezt az 
utcát is bejárták. Két, költségvetésben is szereplő tétel lett megtekintve. 
Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a tájékoztató elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással a községszemlén felmerült 
hiányosságok teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
           8.) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok 2013. évi 
tevékenységéről 

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

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet, majd 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, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Szabad 
Művészet Alkotótábor Alapítvány végelszámolásával kapcsolatos beszámolót elfogadja, az 
előterjesztés szerint.  
 

9.) Beszámoló a védőnői szolgálat 2013. évi gazdálkodásáról  
     Előadó: Bartha Gábor polgármester                    
            (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi 
és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
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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, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta. 
 

56/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja. 
 

10.) Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. műsorszolgáltatási ajánlata 
                  Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                  (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi 
és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság az ajánlatok közül egyhangúlag az 1. csomag  
elfogadását javasolta. Az önkormányzat az előző évben is ezt csomagot vásárolta meg, a 
nyújtott szolgáltatással meg volt elégedve.  
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását a bizottság által tett kiegészítéssel.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

57/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszthelyi Televízió Nonprofit 
Kft ajánlatai közül az 1. számú csomagot fogadja el bruttó 230.000,- Ft csomagárban a 2014. 
évi költségvetés terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő:  2014. május 31. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 

11.) Kérdések, interpellációk 
 

Bartha Gábor polgármester: Kérdések, interpellációk nem merültek fel. 
 

12.) Egyebek               
 
      12/1.) 1 fő pénzügyi végzettségű pályázatokkal foglalkozó felvétele 
                 Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                 (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 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: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első olvasata során 
arról állapodott meg a testület, hogy a hivatalon belül belső átszervezés fog történni. Ezzel 
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akkor sem értett egyet, most örömét fejezte ki annak okán, hogy lesz egy pályázatokkal 
foglalkozó, pénzügyi végzettségű munkatáras. 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az 1 fő főfoglalkozású 
felsőfokú pénzügyi/számviteli végzettségű dolgozó felvételét 2014. június 2-től, és a fedezetet 
a költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2014. június 2. 
Felelős:  dr. Milus Lajos jegyző 
 
      12/2.) 1 fő határozott idejű alkalmazása a teleházban 
                 Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                 (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. 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 létszám szerepel az idei költségvetési rendeletben, 
közfoglalkoztatás keretében volt eddig megoldva az alkalmazás. A javaslatban szereplő 
részmunkaidő 6 órát jelent. 
Elekes István képviselő: Örömét fejezte ki annak okán, hogy a teleház ki lesz használva. 
Véleménye szerint a lakosságot tájékoztatni kellene arról, hogy a teleházban mindig lesz 
valaki, akire számíthatnak, illetve a nyitvatartási időt lehetne bővíteni.  
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 fő részmunkaidős foglalkoztatású 
dolgozó kinevezését határozott időre, 2014. december 31-ig támogatja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2014. május 5. 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
 
      12/3.) Zala Megyei Kormányhivatal „Politikai üldözöttek sorsa Zala megyében” 
tárgyú megkeresésének megismerése 
                 Előadó: Bartha Gábor polgármester 
                 (szóbeli előterjesztés, levél a jkv. mellé csatolva) 
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Bartha Gábor polgármester: Ismertette a jelenlévőkkel a Zala Megyei Kormányhivatal fenti 
tárgyú megkeresését. Kérte képviselőtársait, amennyiben van tudomásuk a településen 
kárvallottról, szíveskedjen jelezni. 
 
      12/4.) Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
                 Előadó: Bartha Gábor polgármester 
               (szóbeli előterjesztés, levél a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Kérte Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi 
és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egyhangú javaslata szerint az Egyesület 
kérelme a Krónika című helyi újságban az Alapítvány számlaszámával legyen közzétéve. 
Szeptemberben, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első félévi teljesülése 
ismeretében a Mosolyért Alapítvány kérelmét a testület ismét tárgyalja. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a bizottság 
javaslatának elfogadását, mely alapján Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét a Krónika című 
helyi újságban az Alapítvány számlaszámával közzéteszi. A Képviselő-testület 
szeptemberben, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első félévi teljesülése 
ismeretében a Mosolyért Alapítvány kérelmét ismét tárgyalja. 
A szavazást követően megállapította, hogy egybehangzó, 6 igen szavazattal Cserszegtomaj 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2014.(IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Egyesület a 
Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmét a Krónika című helyi újságban az Alapítvány 
számlaszámával közzéteszi. A Képviselő-testület szeptemberben, az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének első félévi teljesülése ismeretében a Mosolyért Alapítvány kérelmét ismét 
tárgyalja. 
 
Bartha Gábor polgármester ismertette Keszthely Város Polgármesterének átiratát a május 1. 
napjával kezdődő Város napi programsorozattal kapcsolatban, majd az alábbiakról adott 
tájékoztatást. Május 10. napján a Gyermeknap, 24. napján az Orbán-nap kerül megrendezésre, 
25. napján lesz az Európai Parlament tagjainak megválasztása, a Képviselő-testület május 28. 
napján tartja következő soros ülését. 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 52 
perckor bezárta.  
 

kmf. 
 

Bartha Gábor sk.       dr. Milus Lajos sk.             
polgármester                                                                               jegyző      
                   

Illés Andrea sk.  
jegyzőkönyvvezető 


